Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 35-36 (1055-1056)
Засновано у вересні 1993 року
Продаж пакетів акцій
на фондовій біржі

1

Код за ЄДРПОУ та назва
підприємства
05533112,
ПАТ «Кіровоградський
комбінат по випуску
продовольчих товарів»

Власник
ТОВ
«ПРОМАГРОЛІЗИНГ ПЛЮС»

Назва біржі,
через яку
Дата
відбувався продажу
продаж
КМФБ,
м. Київ

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу пакета акцій АТ на фондовій біржі
№
з/п

10 травня 2017 р.

30.03.2017

Кількість
придбаних
акцій, шт.

Загальна
вартість
придбаних
акцій, грн

89527880

5371672.80

до уваги оцінювачів
Відповідно до наказу ФДМУ від 06.04.2017 № 546 «Щодо виключення
інформації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності» щодо позбавлення (анулювання) Посікери Євгенія Миколайовича спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 6679, виданого 20.12.2008 Фондом державного майна
України та ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу», позбавлено (анульовано)
Посікеру Євгенія Миколайовича спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та
майнових прав на них» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 6679,
виданого 20.12.2008 Фондом державного майна України та ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу» з 30 березня 2017 року.

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
Харківська область

Нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» загальною площею 246,9 м2 за адресою: 61067, м. Харків, вул. Беркоса, 27. Приватизовано фізичною особою на
аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі за 10 044,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 1 674,00 грн.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Київська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні разом із
земельною ділянкою об’єкт державної власності групи А – єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне
управління».
Відомості про об'єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять
2 об’єкти нерухомого майна – будівлі котельні площею 151,3 м2 та прохідної
площею 13,3 м2. Об’єкт розташований в межах земельної ділянки у м. Обухів
Київської області на вул. Малишка, 54. Орієнтовна площа земельної ділянки –
0,05 га. Земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена.
Більш докладну інформацію щодо вищезазначеного об’єкта можна отримати
за телефоном (044) 200-25-40.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дати опублікування цього оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 15, e-mail: kyiv_region@spfu.gov.ua, РВ ФДМУ по Київській області.

Одеська область

Відповідно до наказу ФДМУ від 06.04.2017 № 547 «Щодо виключення
інформаціїпро оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної
діяльності» щодо позбавлення (анулювання) Книша Романа Сергійовича кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 109, виданого 24.10.2015 Фондом державного
майна України та ТОВ «Формула вартості» за спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», позбавлено (анульовано) Книша Романа Сергійовича кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 109, виданого 24.10.2015 Фондом
державного майна України та ТОВ «Формула вартості» за спеціалізацією
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них» з 30 березня 2017 року.

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт державної власності групи А разом із земельною ділянкою – будівля колишньої
їдальні загальною площею 588,9 м2 – одноповерхова будівля з підвалом
за адресою: м. Одеса, вул. Плієва, 1а. Інженерні комунікації відсутні. Об’єкт потребує капітального ремонту. Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0840 га.
Більш детальну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за
телефоном (048) 728-72-62.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів
з дня опублікування оголошення на адресу РВ ФДМУ по Одеській області:
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення площею 82,3 м2.
Адреса об'єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 13.
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Червонограджитлокомунсервіс», код за ЄДРПОУ 31616100. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл.,
м. Червоноград, вул. Коновальця, 3.
Відомості про об'єкт: вбудоване приміщення 1-го поверху житлового будинку
в периферійній частині міста. Тривалий час не використовується. З інженерних
комунікацій наявне лише електроосвітлення та природня вентиляція. Потребує
ремонтно-відновлювальних робіт.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 384 970,00 грн, ПДВ – 76 994,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 461 964,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 46 196,40 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
подальше відчуження об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе
лише за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37188015000186. Банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29.05.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 2 червня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації,
та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та
Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс державного малого підприємства
«Інженерно-технологічний Центр «Миколаївбуд» (код за ЄДРПОУ 13850438) Української державної будівельної корпорації «Укрбуд».
Місцезнаходження об’єкта: 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1а.
Вид діяльності державного малого підприємства за КВЕД: 2010 діяльність у
сфері архітектури. Предметом діяльності є діяльність у сфері інжинірингу, геології
та геодедії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, будівництво
житлових і нежитлових будівель.
Відомості про об'єкт: до складу ЄМК входять необоротні активи: основні засоби
(комп’ютер, принтер, роутер, телефон – 2 од., крісло офісне – 3 од., шафа офісна,
стіл офісний; бетонозмішувач – 2 од. ); нематеріальні активи – бухгалтерська програма «1-С Підприємництво»; оборотні активи (грошові кошти на розрахунковому
рахунку); поточні зобов’язання (поточна кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги). Роки випуску рухомого майна: 2007 – 2013. Рухоме майно перебуває в основному в задовільному стані, бетонозмішувачі – в незадовільному. Станом
на 31.01.2017 основні засоби (рухоме майно) повністю амортизовані.

Нерухоме майно у складі ЄМК відсутне. Приміщення, в яких проводиться
господарська діяльність (м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1а), орендуються підприємством.
Основні показники діяльності підприємства
Найменування показника
2014 рік
2015 рік
2016 рік
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн
3745,2
5959,8
1716,8
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
-16,7
–
–
Вартість активів, тис. грн
1137,8
575,9
1,4
Дебіторська заборгованість, тис. грн
231,5
–
–
Кредиторська заборгованість, тис. грн
1137,8
575,9
1,4
Власний капітал відсутній. Кількість працівників – 2.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 10 520,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 12 624,00 грн, у т. ч. ПДВ –
2 104,00 грн.
Умови продажу: сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
об’єкта державної власності; у встановленому законодавством порядку здійснити
державну реєстрацію припинення юридичної особи – державного підприємства;
подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти в розмірі 1 262,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37315068016233, одержувач: РВ ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184003000049, одержувач: РВ ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284,
банк одержувача: ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02.06.2017 Миколаївською
філією товарної біржі «Катеринославська» https://torgi.tbe.com.ua. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29.05.2017 включно
до 18.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт товарної біржі «Катеринославська» https://
torgi.tbe.com.ua цілодобово. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви, учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Миколаївської філії товарної
біржі «Катеринославська» (54001, м. Миколаїв, вул. Садова, 3в) оригінал заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог «Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж», затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(у редакції наказу ФДМУ від 02.04.2012 № 437) зі змінами, які внесені наказом
ФДМУ від 12.09.2016 № 1681 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30.09.2016 за № 1299/29429.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Миколаївській філії товарної біржі «Катеринославська» за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 3в, тел. (0512)
36-82-76, (0562) 36-65-55, та в РВ ФДМУ по Миколаївській області за адресою:
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 22, 23, тел. (0512) 47-04-11.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – єдиного майнового комплексу Державного
підприємства «Науково-дослідний та конструкторськотехнологічний інститут холодильної техніки і технології «Агрохолод»

Назва об'єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут холодильної
техніки і технології «Агрохолод» (ДП НДКТІХТТ «Агрохолод»).
Адреса об’єкта приватизації: Одеська обл., Комінтернівський р-н, 21-й км
Старокиївського шосе, 55 «д».
Код об’єкта за ЄДРПОУ 21014029.
Вид діяльності об’єкта: розробка сучасних ресурсно- та енергозберігаючих
технологій охолодження, заморожування, зберігання, сублімаційного сушіння та
транспортування морепродуктів та сільськогосподарської продукції.
Відомості про об’єкт приватизації: підприємство розташоване в Комінтернівському районі (на території Фонтанської сільської ради), на відстані 2 км від м. Одеси.
До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 24,5 тис. м2, у т. ч.:
будівлі: корпусу № 1 (літ. А, А1) загальною площею 15 943,0 м2, до якого входять дві адміністративні будівлі, гальванічний цех, конденсаторна дільниця, три
дільниці механообробки, енергодільниця, підсобні приміщення; корпусу № 2 (літ.
В, В1) з підсобними приміщеннями загальною площею 1 188,1 м2; корпусу № 1а
(літ. Ж) з підсобним приміщенням загальною площею 90,4 м2; корпусу № 3 (літ. З)
з підсобними приміщеннями загальною площею 390,5 м2;
споруди: модуль «Кисловодський» (літ. Г) площею 482,3 м2, модуль «Свердловський» (літ. Д) площею 925,1 м2, модуль «Серпуховський» (літ. Е) площею
1 442,0 м2, модуль «Севастопольський» (літ. И) площею 339,3 м2; склади (літ. К, Н,
О) загальною площею 263,3 м2, блоки та споруди для води;
машини, обладнання, інвентар – 36 од.
Майно підприємства розташовано на земельної ділянці площею 4,6 га, підприємство забезпечено під’їзними автошляхами, системами водопостачання та
водовідведення, енергозабезпеченням, територія огороджена. Технологічне обладнання демонтоване і на підприємстві відсутнє.
Усі будівлі і споруди 1991 року введення в експлуатацію та підлягають капітальному ремонту.
Відомості про земельну ділянку: площа – 4,6 га. Кадастровий номер
5122786400:01:001:2882. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування об’єктів нерухомого майна підприємства. Обмеження та обтяження на земельну ділянку: відсутні.
Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2006 року. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство
не здійснює.
Статутний капітал становить 1 500,0 тис. грн.
Заборгованість станом на 31.03.2017: дебіторська – 1,2 тис. грн, кредиторська – 5 948,9 тис. грн, у т. ч. прострочена заборгованість із заробітної плати –
838,7 тис. грн, зі страхування – 1 690,6 тис. грн, перед бюджетом – 2 509,0 тис. грн,
інші зобов’язання – 910,6 тис.грн, збитки за І квартал 2017 року – 179,5 тис. грн.
Чисельність працюючих: 5 осіб, у т. ч.: директор, головний бухгалтер, головний
інженер, обслуговуючий персонал (2 особи), кількість робочих місць – 5.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 18 788 546,00 грн. ПДВ – 3 757 709,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 22 546 255,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у т. ч. кредиторської
та дебіторської заборгованості) ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», яке приватизується.
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2. Враховуючи відсутність матеріально-технічної бази та трудових ресурсів,
збереження профілю роботи ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» не передбачається. Покупець самостійно визначає подальшу спеціалізацію використання об’єкта.
3. Покупець зобов’язаний забезпечити:
3.1. Протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації.
3.2. Збереження існуючих та створення протягом року нових робочих місць
у кількості 10.
3.3. Дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм експлуатації
об’єкта в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.4. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та
анулювати печатки і штампи державного підприємства в установленому законодавством порядку протягом 6 місяців.
3.5. Здійснити передачу документів ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», які підлягають
постійному зберіганню, до державного архіву міста Одеси протягом 6 місяців.
3.6. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акта
приймання-передачі погашення кредиторської заборгованості станом на
31.03.2017 у сумі 5 948,9 тис. грн, у т. ч.: прострочена заборгованість із заробітної плати – 838,7 тис. грн, зі страхування – 1 690,6 тис. грн, перед бюджетом –
2 509,0 тис. грн, інші зобов’язання – 910,6 тис. грн та погашення кредиторської
заборгованості, яка буде визначена за період з 31.03.2017 до дати підписання
акта приймання-передачі.
4. Після придбання об’єкта приватизації не відчужувати його протягом 3 років з моменту підписання акта передавання державного майна без погодження з
регіональним відділенням.
5. Протягом року оформити право користування земельною ділянкою згідно
з чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО
828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 2 254 625,52 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29 травня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 2 червня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на
аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на електрону адресу: ouub@vega.
com.ua. Адреса веб-сайта Української універсальної біржі http:// uub.com.ua/.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі: м. Одеса,
вул. Ясна, 12, 65012 оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1109, тел.:
731-50-36, 728-72-62.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
єдиного майнового комплексу Державного підприємства
«Енергомонтажний поїзд № 754» (разом із земельною ділянкою)

Назва об'єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754» (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта приватизації: 65039, м. Одеса, вул. Семінарська, 15а.
Код об’єкта за ЄДРПОУ 01387828.
Вид діяльності підприємства: електромонтажні роботи, будівництво житлових
і нежитлових будівель, інші будівельно-монтажні роботи.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять контора за адресою:
м. Одеса, вул. Семінарська, 15а та виробнича база за адресою: Одеська обл., Овідіопольсьткий р-н, смт Авангард, вул. Базова, 5.
Контора підприємства площею 147,2 м2 розташована в частині підвальних
приміщень 5-поверхового житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 15а.
До складу виробничої бази ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 1 507,0 м2, у т. ч.:
будівлі: контора – червоний куток (літ. А) загальною площею 129,7 м2, рік введення в експлуатацію – 1973, одноповерхова дерев’яна каркасно-щитова конструкція; гараж (літ. Б) загальною площею 391,2 м2, рік введення в експлуатацію – 1976,
одноповерховий, кам’яний; склад цегляний (літ. В) загальною площею 184,1 м2, рік
введення в експлуатацію – 1964; ґанок (літ в) загальною площею 38,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1973; навіс металевий (літ. Г) загальною площею 229,1 м2
рік введення в експлуатацію – 2008; цех-склад для побут. робіт кам’яний (літ. Д)
загальною площею 193,1 м2, рік введення в експлуатацію – 1989; склад РУХ-20
кам’яний (літ. Е) загальною площею 246,9 м2, рік введення в експлуатацію – 1964;
ремонтна кам’яна (літ. Ж) загальною площею 325,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1976; навіс металевий (літ. З) загальною площею 216,1 м2, рік введення
в експлуатацію – 2008; кузня кам’яна (літ. И) загальною площею 36,4 м2, рік введення в експлуатацію – 1964;
споруди: № 1 – 6: огорожа з воротами; вимощення;
транспортні засоби, машини, обладнання, інвентар – 38 од.
Майно підприємства розташовано на земельній ділянці 1,4305 га в районі 7-го
км Овідіопольської дороги, забезпечено під’їзними автошляхами, енергозабезпеченням, територія огороджена.
Відомості про земельну ділянку: площа – 1,4305 га. Кадастровий номер
5123755200:02:002:0614. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємства. Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2014 року. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство
не здійснює.
Статутний капітал становить 132,0 тис. грн.
Збитки за І квартал 2017 року – 154,9 тис. грн.
Чисельність працюючих – 7 осіб, у т. ч.: начальник, головний бухгалтер, робітники (5 осіб), кількість робочих місць – 7.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 8 175 833,33 грн (вісім мільйонів
сто сімдесят п’ять тисяч вісімсот тридцять три грн 33 коп.), у т. ч. :
майна ЄМК – 3 330 000,00 грн (три мільйони триста тридцять тисяч грн 00 коп.),
земельної ділянки – 4 845 833,33 грн (чотири мільйони вісімсот сорок п’ять тисяч
вісімсот тридцять три грн 33 коп.). ПДВ – 1 635 166,67 грн (один мільйон шістсот
тридцять п’ять тисяч сто шістдесят шість грн 67 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з ПДВ – 9 811 000,00 грн (дев’ять
мільйонів вісімсот одинадцять тисяч грн 00 коп), у т. ч.: майна ЄМК – 3 996 000,00
грн (три мільйони дев’ятьсот дев’яносто шість тисяч грн 00 коп), земельної ділянки –
5 815 000,00 грн (п’ять мільйонів вісімсот п’ятнадцять тисяч грн 00 коп.).
Умови продажу об’єкта:
1. Профіль діяльності підприємства покупець визначає самостійно.
2. Покупець є правонаступником всіх прав та обов’язків державного підприємства.
3. Не допускати звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника протягом шести місяців від дня переходу до нього права власності
за винятком звільнення на підставі п. 6 статті 40 Кодексу Законів про працю України,

або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40, статті 41 Кодексу Законів про працю України.
4. Забезпечити протягом одного року з моменту переходу права власності:
4.1 соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
4.2 вимоги природоохоронного законодавства до користування об’єктом;
4.3 не допускати заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондами усіх рівнів.
5. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП «Енергомонтажний поїзд
№ 754» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи державного підприємства в установленому
законодавством порядку протягом 6 місяців.
6. Здійснити передачу документів ДП «Енергомонтажний поїзд № 754», які підлягають постійному зберіганню, до державного архіву м. Одеси протягом 6 місяців.
7. Покупець зобов’язаний протягом року після набуття права власності на об’єкт
здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, що входить до складу об’єкта
приватизації, та земельної ділянки згідно з чинним законодавством України.
8. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акта прийманняпередачі погашення кредиторської заборгованості станом на 31.03.2017 у сумі 3 828,7
тис. грн, у т. ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 968,4 тис.грн, перед
пенсійним фондом – 1 087,9 тис. грн, перед бюджетом – 1 296,2 тис. грн, інші поточні
забов’язання – 476,2 тис. грн та погашення кредиторської заборгованості, яка буде
визначена за період з 31.12.2016 до дати підписання акта приймання-передачі.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО
828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 981 100,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29.05.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 2 червня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Мін’юсті 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в
аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному
вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (65012, м. Одеса,
вул. Ясна, 12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772,
зареєстрованого в Мін’юсті 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1109, тел.:
731-50-36, 728-72-62.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: нежитлова будівля – магазин площею 81,5 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об'єкта: Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Коханівка, вул. Центральна, 5.
Балансоутримувач: ВАТ «Павлівське», код за ЄДРПОУ 13953115.
Адреса балансоутримувача: 38813, Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Артемівка, вул. Артема, 69.
Відомості про об'єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент шлаковий; зовнішні стіни шлакові, облицьовані плиткою; перекриття дерев’яне; підлога – плитка, вікна дерев’яні, обладнані ґратами; двері металеві. Загальна площа –
81,5 м2 разом із земельною ділянкою. Рік побудови – 1984. Об’єкт розташований
в середній зоні с. Коханівка. Стан будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: згідно з витягом з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт розташований на
земельній ділянці площею 0,0344 га, кадастровий номер 5325455303:03:003:0044,
цільове призначення: роздрібної торгівлі та комерційних послуг.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 30 160,00 грн, у т. ч. вартість земельної ділянки – 22 006,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 36 192,00 грн. ПДВ – 6 032,00 грн.
Умови продажу об’єкта: у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу
строк прийняти об’єкт приватизації; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта
вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності
на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу;
надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які
придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку
дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у
порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня
переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори
про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження
державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є
підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Грошові кошти у розмірі 3 619,2 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172, р/р № 37318055009476.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Мін’юсті 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№772 та зареєстрованого в Мін’юсті 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській
області, код ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Повторний аукціон в електронній формі буде проведено Центральною
універсальною біржею (https://centrex.com.ua) 2 червня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: http:// info@centrex.com.ua.
Термін приймання заяв: до 17.00 29 травня 2017 року включно.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418,
тел. (05322) 2-24-86.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49
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ІНФОРМАЦІЯ
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Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноповерховий
4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським приміщенням (разом
із земельною ділянкою).
Адреса об'єкта: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степна, 15.
Балансоутримувач: Полтавське тампонажне управління ПАТ «Укрнафта».
Адреса балансоутримувача: 36034, м. Полтава, вул. Половки, 90.
Відомості про об'єкт: будівництво одноповерхового 4-кімнатного житлового
будинку з підсобним господарським приміщенням розпочато в жовтні 1992 року,
призупинено – в червні 1995 року. Заходи щодо консервації не здійснювались.
Загальна площа по проекту – 108,49 м2, житлова площа по проекту – 50,82 м2,
будівельний об’єм по проекту – 443,36 м3. Ступінь будівельної готовності на час
припинення будівництва – 14 %. Фізичний знос: фундаменти – 60 %, стіни та перегородки – 80 %. Відстань до автодороги Київ – Харків – Довжанський – 0,4 км;
межі обласного центру м. Полтави – 13,0 км.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,1237 га. Кадастровий номер 5324080101:01:004:0425. Категорія земель: землі житлової та

10 травня 2017 року

громадської забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 63 270,00 грн (шістдесят три тисячі двісті
сімдесят грн 00 коп.), у т. ч.: ціна об’єкта групи Д – 20 470,00 грн (двадцять тисяч чотириста сімдесят грн 00 коп.), ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт групи Д, – 42 800,00 грн (сорок дві тисячі вісімсот грн 00 коп.). ПДВ –
12 654,00 грн (дванадцять тисяч шістсот п’ятдесят чотири грн 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта з ПДВ  – 75 924,00 грн (сімдесят п’ять тисяч
дев’ятсот двадцять чотири грн 00 коп.).
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт
приватизації; завершити будівництво об’єкта та ввести об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передачі; забезпечити
вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під
час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення згідно з
чинним законодавством; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання
умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію
для осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження
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Назва об'єкта: нежитлове приміщення загальною площею 57,3 м2 зі сходовою
площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі будівлі сауни.
Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець,
вул. Київська, 107б.
Балансоутримувач: ПП «Пластранс», Рівненська обл., м. Рівне, вул. А. Мельника, 2, кв. 2. Код за ЄДРПОУ 33982500.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлове приміщення загальною площею
57,3 м2 зі сходовою площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі одноповерхової (з цокольним поверхом) окремо розташованої цегляної будівлі. Об’єкт не
використовується. Приміщення перебуває в занедбаному, непридатному для
експлуатації стані та потребує проведення ремонтних робіт. Вхід до об’єкта здійснюється зі сторони головного фасаду будівлі. Комунікації: електропостачання,
водопостачання, каналізація, опалення (пічне) – перебувають в неробочому стані
та від’єднанні від зовнішніх мереж. Сходова площадка влаштована на рівні першого
поверху, перекриття площадки залізобетонне, влаштоване на металевому каркасі.
Об’єкт розташований на території підприємства ПП «Пластранс», земельна ділянка
під об’єкт окремо не відведена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 20 900,00 грн, ПДВ: 4 180,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 25 080,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання
покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних
норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого
майна, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом порядку; подальше
відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до моменту підписання
сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише за
згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника. Новий власник у двотижневий
термін з дня переходу до нього права власності на об’єкт подає до державного органу
приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 2 508,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 29 травня 2017 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 2 червня 2017 року Українською універсальною біржею (www.uub.com.ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
та зареєстрованого в Мін’юсті 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 та зареєстрованого в Мін’юсті 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: приміщення колишньої бібліотеки загальною площею 27,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35302, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г.
Балансоутримувач: ПСП «Шпанівське», 35302, Рівненська обл., Рівненський
р-н, с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г. Код за ЄДРПОУ 30661922.
Відомості про об’єкт приватизації: приміщення прибудовані з торця гаражів. Рік
введення в експлуатацію – 1940. Вхід до об’єкта здійснюється з бокового фасаду
будівлі гаражів, далі через невеличкий коридор по правій стороні у приміщення
бібліотеки. Інженерно-технічне забезпечення приміщень: електроосвітлення, опалення пічне (твердим паливом). Об’єкт не експлуатується. Технічний стан конструктивних елементів будівлі незадовільний, стан опорядження потребує ремонту.
Приміщення розташовані на території ПСП «Шпанівське».
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 36 772,00 грн. ПДВ: 7 354,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 44 126,40 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання
покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних
норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого
майна, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом порядку; подальше
відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу, до моменту підписання
сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише за
згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника. Новий власник у двотижневий
термін з дня переходу до нього права власності на об’єкт подає до державного органу
приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 4 412,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 29 травня 2017 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 2 червня 2017 року Українською універсальною біржею (www.uub.com.ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
та зареєстрованого в Мін’юсті 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 та зареєстрованого в Мін’юсті 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за
договором виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації
зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на
об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що
підтверджують його право власності; договори про подальше відчуження об’єкта
приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають
нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання
правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 7 592,40 грн (сім тисяч п’ятсот дев’яносто дві грн 40
коп.), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться одержувачу – РВ
ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України , МФО 820172, р/р № 37318055009476.
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Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбані об’єкти приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею (https://centrex.com.ua) 2 червня 2017 року. Час початку аукціо-

ну (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Центральній універсальній
біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214, тел.: (0532) 69-70-50, (044)
331-34-35, електронна пошта: info@centrex.com.ua). Протягом двох календарних
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу
Центральної універсальної біржі оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох при-

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта приватизації: їдальня-магазин з обладнанням (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Робітнича, 17.
Балансоутримувач: ПАТ «Норинський щебзавод» (11154, Житомирська обл.,
Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, 16).
Відомості про об'єкт: будівля їдальні-магазину – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 280,1 м2, інженерні мережі – електропостачання, стан
незадовільний, за призначенням не використовується. До складу об’єкта входять
господарські будівлі: сарай – одноповерхова цегляна будівля загальною площею
22,0 м2 та погріб загальною площею 38,3 м2. Обладнання їдальні: шафа 35362 (1976
р. в.), плита електрична (1961 р. в.) та електром’ясорубка (1989 р. в.). Технічний
стан обладнання – незадовільний. Територія об’єкта не огороджена.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,1794 га, кадастровий № 1824285400:01:004:0143, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 60 059,00 грн, у т. ч.: об’єктів –
25 507,00 грн; земельної ділянки – 34 552,00. ПДВ – 12 011,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 72 070,80
грн, у т. ч.: об’єктів – 30 608,40 грн з ПДВ; земельної ділянки площею 0,1794 га –
41 462,40 грн з ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: можливе перепрофілювання; протягом трьох
місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт та земельну ділянку в установленому законодавством порядку; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього природного середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки
безпеки під час експлуатації об’єкта; використовувати земельну ділянку відповідно до
цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо
зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 7 207,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область

ОДЕСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою із метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
державної власності, на якій він розташований, а саме: встановлення або відновлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними
власниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрового номера та внесення відомостей до національної кадастрової системи, у
тому числі перевірка файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в
електронному вигляді (обмінного файла); погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку
державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт групи Д – об’єкт незавершеного будівництва «Відновлювально-оздоровчий комплекс разом із земельною ділянкою» за адресою: м. Дніпро, пл. Академіка Стародубова, 3, балансоутримувач – відсутній, об’єкт повернуто за рішенням суду.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,6 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 08.04.2002
№ 626 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку» (із змінами).
Інша інформація: об’єкт незавершеного будівництва повернутий у державну
власність за актом приймання-передачі від 09.11.2016 (після розірвання договору
купівлі-продажу від 20.11.2002 № 6450).
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: відповідна документація із землеустрою, погоджена та затверджена
у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації
із землеустрою; витяг із державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Дніпропетровській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому,
крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У
конверті мають містися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсної пропозицією. До підтвердних документів (відповідно до
додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420), які подаються на розгляд
конкурсної комісії, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників,
крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих
документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за
ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують
відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має
бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і
матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку
персональних даних (додаток 4) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів
на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Копії документів повинні бути завірені належним чином.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з урахуванням
додатку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконання робіт із землеустрою, а також строку виконаних робіт, зазначеного у календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі: 30.05.2017 (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 07.06.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6. Телефони для довідок: (056) 744-11-41, 744-59-58.

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою із метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
(розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, визначення та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими
знаками встановленого зразка; погодження меж земельної ділянки з суміжними
землевласниками та землекористувачами; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрового
номера та внесення відомостей до національної кадастрової системи, у т. ч. перевірка файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); погодження та затвердження проекту із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної
експертизи документації із землеустрою та витягу з Державного земельного
кадастру; підготовка інших матеріалів та документів, що необхідні для продажу
земельної ділянки).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт –
будівля колишньої їдальні загальною площею 588,9 м2 за адресою: 65031,
м. Одеса, вул. Плієва, 1а.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0840 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016
№ 1515 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками; проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про
присвоєння кадастрового номера земельної ділянці; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; документація із землеустрою,
погоджена та затверджена у встановленому порядку; інші матеріали та документи,
необхідні для продажу земельної ділянки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Одеській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті
мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт
з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки
про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента –
юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендентів
вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено
вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік
вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які
будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на оброблення
персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі
змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з
відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою,
а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
Конкурс відбудеться 09.06.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб.1110.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1113, час
приймання вхідної документації: з 9.00 до 16.00, у п’ятницю – 9.00 до 15.00). Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.
Останній день приймання заяв – 01.06.2017.
Телефони для довідок: (048) 728-72-62, 731-50-36.

мірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29 травня 2017
до17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській
області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418,
тел.: (05322) 56-35-55, 2-24-86.

820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 29 травня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 2 червня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні в трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008), тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельних
ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти,
які підлягають приватизації, що відбувся 28.04.2017
Об’єкт № 1: земельна ділянка за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Тхорівка, вул. 8 Березня, на якій розташований об’єкт державної власності – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку, що під час приватизації не
увійшов до статутного капіталу ВАТ «Тхорівський». Орієнтовний розмір земельної
ділянки – 0,40 га. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
30.07.2004 № 885 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва,
що підлягають приватизації, та виключення з переліку». Виконавець робіт із землеустрою – Філія «Київський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства
«Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»
Об’єкт № 2: земельна ділянка за адресою: Київська обл., Броварський р-н,
с. Зазим’є, вул. Широка, 17, на якій розташований об’єкт державної власності – будівля недіючої лазні загальною площею 85,1 м2, що під час приватизації не увійшла
до статутного капіталу КСП «Нова Україна». Орієнтовний розмір земельної ділянки –
0,10 га. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 28.09.2009
№ 1516 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» (зі змінами, внесеними
наказом ФДМУ від 08.02.2017 № 189). Виконавець робіт із землеустрою – Філія
«Київський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства «Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів».
Об’єкт № 3: земельна ділянка за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н,
с. Гора, на розі вулиць Пушкіна та Устинова, на якій розташований об’єкт державної
власності – незавершене будівництво 48-квартирного житлового будинку, що під
час приватизації не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Племінний завод «Бортничі». Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,50 га. Підстава для замовлення робіт
із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.10.2012 № 3622 «Про включення до переліку
об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 17.05.2013 № 647). Виконавець робіт із землеустрою –
Філія «Київський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства «Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів».
Об’єкт № 4: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – будинок культури, що перебуває на балансі ВАТ «Кодрянський склозавод», за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, смт Кодра. Орієнтовний розмір
земельної ділянки – 0,450 га. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ
ФДМУ від 13 січня 1998 року № 30 «Про включення до переліку об’єктів, які підлягають
приватизації». Виконавець робіт із землеустрою – Філія «Київський аукціонний центр»
ПАТ «Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів».
Об’єкт № 5: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва – середня школа, що перебуває на балансі Департаменту капітального будівництва Київської ОДА, за адресою: Київська обл., смт Ставище. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 1,000 га. Підстава для замовлення робіт із
землеустрою: наказ ФДМУ від 06 листопада 2007 року № 1749 «Про включення до
переліку об’єктів, які підлягають приватизації». Виконавець робіт із землеустрою –
Філія «Київський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства «Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів».
Об’єкт № 6: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва – 63-квартирний житловий будинок, що перебуває на балансі Департаменту капітального будівництва Київської ОДА, за адресою: Київська обл.,
смт Ставище. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,250 га. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 11 квітня 2001 року № 608 «Про
включення до переліку об’єктів, які підлягають приватизації». Виконавець робіт із
землеустрою – Філія «Київський аукціонний центр» ПАТ «Державна акціонерна
компанія «Національна мережа аукціонних центрів».
Об’єкт № 7: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – 52-квартирний житловий будинок, що перебуває на балансі ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке,
вул. Васильківська, 159. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,300 га. Підстава
для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ «Про включення до переліку
об’єктів, які підлягають приватизації» від 08 жовтня 2003 року № 1773. Виконавець
робіт із землеустрою – Філія «Київський аукціонний центр» ПАТ «Державна акціонерна
компанія «Національна мережа аукціонних центрів».
Об’єкт № 8: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи А – будівля лазні площею 188,2 м2, що перебуває на балансі ВАТ «Племінний
завод «Дзвінкове», за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке,
вул. Варовицького, 10. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,100 га. Підстава для
замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04 червня 2008 року № 775 «Про
включення до переліку об’єктів, які підлягають приватизації». Виконавець робіт із землеустрою – Філія «Київський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства
«Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів».
Об’єкт № 9: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва – Дослідний завод Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України за адресою: Київська обл., м. Бровари,
промвузол. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 8,5 га. Підстава для замовлення
робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14 березня 2001 року № 405 «Про включення до переліку об’єктів, які підлягають приватизації». Виконавець робіт із землеустрою – Філія «Київський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства
«Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів».

оренд а
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1

Державна фіскальна
служба України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України
4

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за
загальна
максимально можнезалежною оціннайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2
ливий строк оренди
кою, грн
39440996, Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби, м. Київ,
Частина нежитлового вбуІнформація відсутня м. Дніпро,
2,0
21 833,00
2 роки 11 місяців
вул. Дегтярівська, 11г, тел. (044) 454-09-74
дованого приміщення
вул. О. Поля, 57
2070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, просп. Гага- Нежитлове вбудоване
Інформація відсутня м. Дніпро, просп. Гагарі39,0
423 005,00
2 роки 11 місяців
ріна, 4, тел. (0562) 47-44-61
приміщення
на, 13-15
02070758, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хімікоЧастина нежитлового вбу- 02070758.1.ИАШГСР018 м. Дніпро, вул. Набереж12,0
108 762,00
1 рік
технологічний університет», м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 8, тел. (0562) 47-46-70 дованого приміщення
на Перемоги, 40
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Розміщення перукарні без права надання інших косметичних послуг

Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг
з ксерокопіювання документів та торговельного об’єкта з продажу
канцтоварів
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення без права торгівлі
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

21910232, Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж, м. Дніпро, вул. Шмідта, Нежитлове вбудоване
21910232.7.ОРИЖГМ003 м. Дніпро, вул. Шмід101,94
550 272,00
18, тел. (056) 726-42-08
приміщення
та, 18
14308304, Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне», м. Дніпро,
Частина нежитлового вбуДКСЕЛГ238
м. Дніпро, вул. Криво4,0
34 976,00
вул. Криворіжська, 3, тел. (056) 792-62-82
дованого приміщення
ріжська, 3
6
02070758, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хімікоЧастина нежитлового вбуІнформація відсутня м. Дніпро, вул. Набереж2,5
23 328,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуготехнологічний університет», м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 8, тел. (0562) 47-46-70 дованого приміщення
на Перемоги, 44
вування населення (розміщення пральної машини)
7
00493675, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський державний
Нежитлове вбудоване
00493675.1.ДОХПЮГ010 м. Дніпро, вул. Набереж2,0
18 724,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслугоаграрно-економічний університет», м. Дніпро, вул. Ворошилова, 25, тел. (056) 744-81-32 приміщення
на Перемоги, 44к
вування населення (розміщення пральної машини)
8
00493675, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський державний
Нежитлове вбудоване
00493675.1.ДОХПЮГ011 м. Дніпро, вул. Набереж2,0
19 104,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслугоаграрно-економічний університет», м. Дніпро, вул. Ворошилова, 25, тел. (056) 744-81-32 приміщення
на Перемоги, 44/1
вування населення (розміщення пральної машини самообслуговування)
9
02497789, Державне підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будівництва «Дніпроци- Нежитлові вбудовані при–
м. Дніпро, вул. Січеслав28,86
235 025,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектновільпроект», м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська Набережна, 29, тел. (056) 745-01-12 міщення
ська Набережна, 29
вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
5

Міністерство освіти
і науки України
Державне космічне
агентство України
Міністерство освіти
і науки України
Міністерство освіти
і науки України
Міністерство освіти
і науки України
Мінрегіон України

мета використання
Розміщення банкомата

№ 35-36 (1055-1056)

10 травня 2017 року

4
ЖИТОМИРСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
1 Державне агентство водних 01033869, Житомирське міжрайонне управління водного госпо- Приміщення заправки (літ. З), приміщення для ємностей (літ. Н)
01033869.5.АААБЕД109; Житомирська обл., м. Житомир, просп.
33,9; 65,5;
304 660,00
До 3 років
Розміщення АЗС
ресурсів України
дарства, 10029, м. Житомир, вул. Ватутіна, 55а,
з піднавісом та площадка з асфальтовим покриттям для під’їзду
01033869.1.ЯКЕМРО005; Незалежності (вул. Ватутіна), 55а
1 490,17
тел./факс 41-96-53, 51-76-34
до заправки
01033869.5.АААБЕД105
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».
найменування

реєстровий номер майна

КІРОВОГРАДСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2
мета використання
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба України з 08588791, Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Державної служби України з надзвичайних си- Нежитлові приміщення на
08588791.1.КЖУИИП170 м. Кропивницький,
33,7
175 610,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офісного принадзвичайних ситуацій
туацій у Кіровоградській області, 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 3, тел. (0522) 32-25-59
другому поверсі адмінбудівлі
вул. Шевченка, 3
міщення
2 Державна служба України з 08588791, Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Державної служби України з надзвичайних си- Частина нежитлового при08588791.1.КЖУИИП180 м. Кропивницький, вул. Ви20,0
23 592,00
2 роки 11 місяців Здійснення виробничої дінадзвичайних ситуацій
туацій у Кіровоградській області, 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 3, тел. (0522) 32-25-59
міщення
ставочна, 20
яльності
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській 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 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».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

ЛЬВІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна місцезнаходження площа, м2
мета використання
контактний телефон)
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство осві- 2071004, Українська академія друкарства,
Частини нежитлового приміщення 02071004.22.ЮШЕНИЖ067 м. Львів, вул. Під
6,0
82 020,00
2 роки 364 дні
Розміщення: 4,0 м2 – ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання до2
ти і науки України 79020, м. Львів, вул. Під Голоском,19, тел. на першому поверсі в будівлі наГолоском, 19
станом на 31.01.2017
кументів; 2,0 м – торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, що призна(032) 252-71-68
вчального корпусу № 1
чаються для навчальних закладів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 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».
№
з/п

Назва органу
управління

МИКОЛАЇВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство енергетики та ву- 20915546, ДП НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Южно-Українська Частина замощення площі ПК «Енергетик»
гільної промисловості України АЕС», 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, тел. (05136) 4-22-22

вартість майна за
загальна
максимально можлинезалежною оцінмета використання
площа, м2
вий строк оренди
кою, грн
42,4
11 677,00
2 роки 364 дні
Розміщення літнього
майданчика кафе

24584661.5.ДЯМХКШ1472 Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 10
2 Міністерство енергетики та ву- 20915546, ДП НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Южно-Українська Частина бази УМР, а саме: приміщення № 2, 14, 15 виробничого корпусу;
24584661.9.ДЯМХКШ1216; Миколаївська обл., м. Южно- 2 090,4
587 393,00
2 роки 364 дні
Розміщення виробгільної промисловості України АЕС», 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, тел. (05136) 4-22-22 бетонне замощення; площі загального користування (частина замощення № І, 24584661.9.ДЯМХКШ1218 українськ, Гідрокомплекс, 22
ничої бази
VII – під’їзні шляхи до об’єкта оренди)
3 Міністерство енергетики та ву- 20915546, ДП НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Южно-Українська Частина бази Курахівського ДАЕМ, а саме: складські приміщення; склад; час- 24584661.9.ДЯМХКШ773; Миколаївська обл., м. Южно- 1 517,3
212 613,00
2 роки 364 дні
Розміщення виробгільної промисловості України АЕС», 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, тел. (05136) 4-22-22 тина замощень та споруд
24584661.9.ДЯМХКШ774; українськ, Проммайданчик, 26
ничої бази
24584661.9.ДЯМХКШ1478
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області
(6-й поверх, кімн. 37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження
об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

РІВНЕНСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Пенсійний фонд України 22553656, Корецьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області, 34700, Рів- Частина будівлі гаража –
–
Рівненська обл., смт Гоща,
58,9
102 491,00
2 роки 11 місяців Розміщення складів
ненська обл., м. Корець, вул. Старомонастирська, 8, тел. (03651) 2-29-04
майстерні
вул. Незалежності, 35
2 Пенсійний фонд України 22553656, Корецьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області, 34700, Рів- Частина будівлі гаража –
20.04.2017 № 01-04-01484 Рівненська обл., смт Гоща,
26,6
47 245,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з
ненська обл., м. Корець, вул. Старомонастирська, 8, тел. (03651) 2-29-04
майстерні
вул. Незалежності, 35
продажу непродовольчих товарів
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на 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».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

СУМСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можливий
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство оборони
33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул. Молодо- Нежитлова одноповерхова 33689922.33.АААЖЛБ814 м. Суми, вул. 20 років
143,9
339 870,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товаУкраїни
гвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-36
будівля
Перемоги, 5
станом на 28.02.2017
рів, крім товарів підакцизної групи
2 Державна служба статисти- 02362227, Головне управління статистики у Сумській області, 40481,
Частина нежитлового при- 02362227.1.АААДЕЖ238 Сумська обл., м. Шостка,
2,0
5 560,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі
ки України
м. Суми, вул. Супруна,16, тел. (0542) 25-21-18
міщення
вул. Горького, 14а
станом на 31.03.2017
товари (кавовового автомата)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській 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».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Державна служба статистики
України
2 Державне агентство водних
ресурсів України
3 Міністерство внутрішніх
справ України

загальна
площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою без
ПДВ, грн
31 790,00

максимально можливий строк оренди

мета використання

02362374, Головне управління статистики у Тернопільській області, 46001, Частина нежилого приміщення поз. 2-11 другого поверху 02362374.1.АААДЕЖ256 вул. Степана Бандери, 19а,
10,9
2 роки 11 місяців Розміщення масажного
вул. Над Ставом, 10, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-50-31, 52-72-86
будівлі літ. А відділу статистики у Борщівському районі
м. Борщів, Тернопільська обл.
кабінету
05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003, вул. За Частина площадки з асфальтним покриттям
05379205.40.ББФЕРЮ026 вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль
160,0
51 000,00
2 роки 11 місяців Для стоянки автомобіля
Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 52-78-58
40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області,
Частина приміщення першого поверху нежитлового
40112233.1.ОЦКГНБ008 вул. Замкова, 18, м. Підгайці, Під1,5
2 610,00
2 роки 11 місяців Встановлення інформаційно46400, вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська будинку
гаєцький р-н, Тернопільська обл.
платіжного термінала
обл., тел.: (0352) 43-58-07, 43-04-38
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській 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».

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
Оголошення
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
реєстровий
вартість майна за неза- максимально можнайменування
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
адреса, контактний телефон)
номер майна
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 РВ ФДМУ по Дніпропе–
Пансіонат, який складається зі спального корпусу (літ. А); складу (літ.
–
Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Ге252,8; 9,9; 15,6;
240 109,00
5 років
Організація діяльності з розміщення населення на петровській області
Б); кухні (літ. В); душу (літ. Г); вбиральні (літ. Д); сторожки (літ Е)
нічеська Гірка, вул. Набережна, 55
3,6; 11,7; 15,5
ріод відпустки та іншого тимчасового проживання
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 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».
№
Назва органу управління
з/п

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
с. Цвітоха, Славутський р-н,
420,5
149 293,00
2 роки 11 місяців Проведення виробничої діяльності (виготовлення пеллет (паливних
Хмельницька обл., 30014
гранул)

1 Міністерство аграрної по- 36280860, Державне підприємство «Сільськогосподарське підприБудівля майстерні
літики та продовольства ємство «Хмельницьке», с. Цвітоха, Славутський р-н, Хмельницька обл.,
України
30014, тел. (03842) 5-56-39
2 Міністерство освіти
02070803, Донецький національний університет, вул. 600-річчя, 21,
Частина технічного поверху та одне антено–
вул. Свободи, 36, м. Хмель8,0
134 843,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які
і науки України
м. Вінниця, 21021, тел. (0432) 50-89-30
місце на даху адміністративної будівлі
ницький, 29000
надають послуги рухомого мобільного зв’язку
3 Міністерство освіти
02070803, Донецький національний університет, вул. 600-річчя, 21,
Частина приміщення першого поверху
–
вул. Свободи, 36, м. Хмель15,0
84 410,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафетерію, що не здійснює продаж товарів підакцизної
і науки України
м. Вінниця, 21021, тел. (0432) 50-89-30
адміністративної будівлі
ницький, 29000
групи
4 Міністерство освіти
02070803, Донецький національний університет імені Василя Стуса,
Частина стіни на технічному поверсі адмі–
вул. Свободи, 36, м. Хмель1,0
3 203,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічного засобу, що надає послуги оператора та проі науки України
вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021, тел. (0432) 50-87-78
ністративної будівлі
ницький, 29000
вайдера телекомунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРНІГІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незамаксимально можливий
загальна площа, м2
мета використання
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти
05460798, Чернігівський національний технологічний університет, 14027,
Нежитлові приміщення 05460798.1.ОМВАИГ011 м. Чернігів, вул. Євгена Онацького (колиш29,1
82 739,88
2 роки 364 дні
Здійснення перезарядки та технічного обі науки України
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел.: (04622) 3-16-51, 3-42-44
адмінбудівлі
ній 2-й пров. Пархоменка), 4а
слуговування вогнегасників
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00 (крім п’ятниці), у п’ятницю – 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».
№
Назва органу управління
з/п

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

10 травня 2017 року

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

№ 35-36 (1055-1056)

5
м. київ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
місцезнаходження загальна2 вартість майна за неза- максимально можмета використання
майна
об’єкта оренди
площа, м лежною оцінкою, грн. ливий строк оренди
1 Мінрегіон України 00294349, Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектноНерухоме майно на четвер- 00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, вул. Костян29,10
408300,00
2 роки 11 місяців Розміщення професійного творчого працівника на площі (творчі майстерні), що
конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», 04080,
тому поверсі будівлі лаборатинівська, 68
станом на 31.01.2017
не використовується для провадження підприємницької діяльності (художня
м. Київ, вул. Костянтинівська, 68, тел. (044) 425-56-32, 485-23-39
торного корпусу
майстерня без здійснення торгівлі)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел.: 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з надписом «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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта та його місцезнаходження: шість гаражів загальною площею 121,8 м2, що перебувають на балансі Державної фіскальної служби України,
за адресою:м. Херсон, вул. Комкова, 92а.
Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 30.11.2016 становить
335 004,00 грн (триста тридцять п’ять тисяч чотири гривні 00 копійок) без ПДВ.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць розрахунку – березень 2017 року – 4 352,92 грн (чотири тисячі
триста п’ятдесят дві гривні 92 копійки) без урахування ПДВ; мета оренди –
використання за призначенням; своєчасне і у повному обсязі внесення орендної
плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; сплата орендної плати повинна забезпечуватись у вигляді завдатку в
розмірі орендної плати за три місяці оренди. Для розрахунку суми цього завдатку
використовується розмір орендної плати за базовий місяць оренди з урахуванням
результатів конкурсу. Завдаток сплачується на відповідні рахунки до державного
бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні 50 % до 50 % протягом місяця з
моменту укладення договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок платежу за останні місяці оренди; забезпечення страхування об’єкта
оренди на весь період оренди. У разі порушення умов страхування орендованого майна орендар сплачує до державного бюджету штраф у розмірі 1 500,00 грн;
забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню
і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами
та правилами пожежної безпеки в належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснення
заходів протипожежної безпеки; своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна. Ця умова не
розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне
за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. У разі
якщо орендар подає заяву на погодження орендодавцем здійснення невід’ємних
поліпшень орендованого майна, він зобов’язаний надати звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід’ємних
поліпшень; несення відповідальності за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
Виконання та дотримання заходів протипожежної безпеки; заборона приватизації об’єкта оренди та передачі його в суборенду; вартість невід’ємних поліпшень
орендованого майна, здійснених орендарем за період оренди, не підлягає компенсації; укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен
відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого
або іншого) майна, що належить до державної власності; переможець конкурсу
зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на проведення незалежної оцінки
протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди; термін дії
договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою пролонгацією згідно з чинним
законодавством України за умови виконання орендарем всіх обов’язків згідно з
договором оренди; збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками
з кроком, який становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання
інших умов конкурсу.
Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786.
Для участі у конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії матеріали відповідно до п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906, а саме:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди з пропозицією щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з претендентом; відомості про претендента.
Конкурс відбудеться о 15.00 через 15 календарних днів після опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до
проведення конкурсу.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 з понеділка до четверга з 8.00 до 16.00, у п’ятницю – з 8.00 до 14.45, у передсвяткові
дні – з 8.00 до 15.00.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий
день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Конкурсні документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються
до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію
вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки
претендента. Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0552) 26-22-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву 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: нерухоме майно – не-

житлові приміщення загальною площею 626,7 м2, що перебувають на балансі

ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», за адресою: м. Київ,
просп. Валерія Лобановського, 51.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість майна на
31.12.2016 становить 8 167 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-коммунального господарства України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2017 року становить
35 372,98 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (ремонт кавоварок);
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона
приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди; внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і надати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
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 ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії 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;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
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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;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
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 хв. до початку проведення конкурсу (кімн.102).
Конкурс буде проведено об 11.40 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсів на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна

Конкурси відбулися 24.04.2017.
Оскільки пропозиції щодо оренди державного майна, яке обліковується на
балансі ДНЗ «Одеське професійно-технічне училище машинобудування», а саме:
нежитлове приміщення учбового корпусу, інв. № 101010017, загальною площею
11,5 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 65, надійшли тільки від
одного претендента та повністю відповідають умовам конкурсу відповідно до п. 18
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з фізичною особою – підприємцем
Янчик Володимиром Фрідріховичем (інд. номер 2407109191).
Оскільки пропозиції щодо оренди державного майна, яке обліковується на балансі
ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського і туристичного сервісу», а саме:
нежитлове приміщення (інв. № 1031001, реєстровий № 02546476.2.МХЛБЕЛ003)
загальною площею 5,6 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 18, надійшли тільки від одного претендента та повністю відповідають умовам конкурсу відповідно до
п. 18 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, конкурсною
комісією прийнято рішення укласти договір оренди з фізичною особою – підприємцем Бадера Лідією Федорівною (інд. номер 1809915283).
Конкурси відбулися 27.04.2017.
Оскільки пропозиції щодо оренди державного майна, яке обліковується на балансі Одеської національної академії харчових технологій, а саме: виділеної частини
приміщення коридору другого поверху у п`ятиповерховому учбовому корпусі № 1
(інв. № 103111008, реєстровий № 02071045.81.ДЛСФЦХ037) загальною площею
4,2 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, надійшли тільки від одного
претендента та повністю відповідають умовам конкурсу відповідно до п. 18 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з фізичною особою – підприємцем
Буханцевою Катериною Олексіївною (інд. номер 1382831262).
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується балансі Апеляційного суду Одеської області, а саме: нежитлові приміщення першого поверху будівлі суду, інв. № 1031000001,
загальною площею 90,1 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з фізичною особою – підприємцем
Лабунським Миколою Володимировичем (інд. код 2125016036).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 24.04.2017

За результатами відкритого засідання конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на право оренди державного окремо індивідуально визначеного
нерухомого майна – вбудованого нежитлового приміщення площею 11,9 м2 в адміністративній будівлі пропускного пункту, що перебуває на балансі Скадовської філії
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», за адресою:
Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська (Пролетарська), 2 конкурсною
комісією визнано переможцем конкурсу ТОВ «АЕРОПОРТ КИЇВ КАРГО».

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

ІНФОРМАЦІЯ
Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова
про проведення конкурсу на право оренди нерухомого
військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, адреса: 10004, м. Житомир, просп. Миру,
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
нежитлові приміщення КПП загальною площею 64,0 м2 в будівлі інв. № 1/533,
військового містечка № 1 за адресою: м. Житомир, просп. Миру, Житомирський
військовий інститут імені С. П. Корольова.
Балансоутримувач: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку станом на
31 грудня 2016 року становить 214 336,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 3 282,56 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використання нежитлових приміщень загальною площею 64,0 м2 під розміщення офісних приміщень.
Надалі орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції,
згідно із законодавством.
Термін оренди – один рік.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно – нежитлові приміщення КПП загальною площею 85,0 м2 в будівлі,
інв. № 1/460, військового містечка № 1 за адресою: м. Житомир, просп. Миру,
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Балансоутримувач: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку станом на
31 грудня 2016 року становить 284 665,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 4 359,64 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використання нежитлових приміщень загальною площею 85,0 м2 під розміщення офісних приміщень.
Надалі орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції,
згідно із законодавством.
Термін оренди – один рік.
 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
нежитлове приміщення столярної майстерні загальною площею 317 м2 в
будівлі, інв. № 1/18, військового містечка № 1 за адресою: м. Житомир, просп.
Миру, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Балансоутримувач: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку станом на
31 грудня 2016 року становить 271 035,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 3 459,08 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використання
нежитлових приміщень загальною площею 317,0 м2 під розміщення складів.
Надалі орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції,
згідно із законодавством.
Термін оренди – один рік.
 4. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно – нежитлові приміщення загальною площею 4,0 м2 у будівлі № 1/486
військового містечка № 1 за адресою: м. Житомир, просп. Миру, Житомирський
військовий інститут імені С. П. Корольова.
Балансоутримувач: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку станом на 31
грудня 2016 року становить 30 268,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 1 030,12 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використання нежитлових приміщень загальною площею 4,0 м2 під розміщення двох банкоматів.
Надалі орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції,
згідно із законодавством.
Термін оренди – один рік.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання
об’єктів (для об’єктів 1 – 4):
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням: для об’єктів 1 – 3 –
під розміщення складів, для об’єкта 4 – під розміщення двох банкоматів; найбільший

запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі,
не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця
з моменту підписання договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточного
місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції згідно із законодавством; відшкодовування витрат орендодавцю за комунальні послуги;
компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт незалежної оцінки майна та публікування оголошення; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти
без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму,
не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта
оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого
майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату та забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані у п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь у конкурсі; проект
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу, довідку від учасника конкурсу про те, що
щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо
виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 30 (тридцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: 03186,
м. Київ, вул. Антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37. Телефон (044) 242-81-99.

ІНФОРМАЦІЯ
Квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Квартирноексплуатаційний відділ м. Одеси за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі
Будинку офіцерів (№ 3 за генеральним планом) військового містечка № 61
загальною площею 150,79 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 7/9.
Мета оренди – під виробництво кондитерських виробів (130,69 м2), під камери схову (20,1 м2)
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ – 9 150,62 грн за місяць (базовий
місяць розрахунку – грудень 2016 року).
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: технічний майданчик загальною
площею 134 м2, розташований на території військового містечка № 74,
за адресою: м. Одеса, вул. Спартаківська, № 2.
Мета оренди – під розміщення складу.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ – 1 572,50 грн за місяць (базовий
місяць розрахунку – січень 2017 року).
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: технічний майданчик загальною
площею 126 м2 на території військового містечка № КР- 10 за адресою: Одеська обл., с. Красносілка Ліманського (Комінтернівського) району.
Мета оренди – під розміщення складу.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ – 1 108,75 грн за місяць (базовий
місяць розрахунку – січень 2017 року).
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: технічний майданчик загальною
площею 110 м2 на території військового містечка № 104 за адресою: м. Одеса, вул. Хуторська, № 99.
Мета оренди – під розміщення складу.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ – 1 117,50 грн за місяць (базовий
місяць розрахунку – січень 2017 року).
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: технічний майданчик загальною
площею 109 м2 на території військового містечка № Д-1 за адресою: Одеська
обл., Овідіопольський р-н, 10-й км Маякскої дороги.
Мета оренди – під розміщення складу.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ  – 861,25 грн за місяць (базовий
місяць розрахунку – січень 2017 року).
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: технічний майданчик загальною
площею 2 400 м2 на території військового містечка № 185 за адресою: м. Одеса, вул. Промислова (Н. Боровського), 26.
Мета оренди – під розміщення складу сипучих будівельних матеріалів.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ – 18 612,50 грн за місяць (базовий
місяць розрахунку – лютий 2017 року).
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі
контрольно-перепускного пункту загальною площею 14,15 м2 на території
військового містечка № 11 за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2.
Мета оренди – під відділення банку.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ – 4 667,00 грн за місяць (базовий
місяць розрахунку – січень 2017 року).
Основні умови конкурсу та вимоги до використання об’єктів:
найбільший розмір орендної плати; своєчасна сплата орендної плати; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди; компенсація витрат
переможцем конкурсу за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту
майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладання прямих договорів з постачальними
організаціями; страхування орендованого майна протягом місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку,
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством
України; зобов’язання орендаря по сплаті орендної плати внесенням завдатку у
розмірі, не меншому однієї місячної орендної плати.
Строк оренди – до 3 (трьох) років з можливістю продовження терміну дії договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди,
за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого
управляти об’єктом оренди.
Для участи в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (зі змінами),
та документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.13 № 201 «Про затвердження
переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди
майна, що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання
умов конкурсу та додаткові пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної
плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих
документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника
конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про
доходи; довідку про взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів: не більш як три робочих
дні до дати проведення конкурсу.
Проведення конкурсу – через 10 календарних днів з дати опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок з питань конкурсу: (048) 722-14-34.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Інституту фізіології ім. О. Богомольця НАН України
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 28.04.2017

По об’єкту – нежитловому приміщенню, а саме: частина кімнати № 10 (20,3 м2)
та холу ( 7,9 м2) на 1-му поверсі лабораторного корпусу (літ. «Г») загальною площею 28,2 м2 за адресою: 01024, м . Київ, вул. Академіка Богомольця, 4, що перебуває на балансі Інституту фізіології ім. О. Богомольця НАН України, конкурсною
комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу –
ТОВ «Компанія «В.Є.К», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31454069.

10 травня 2017 року
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КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

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 № 6-4 – № 6-6,
№ 6-8, № 6-14 – № 6-15, № 6-19 – № 6-23, № 6-27 – № 6-29, № 6-35, № 6-39 –
№ 6-40, № 6-43, частина № 6-46 площею 4,3 м2, № 6-48 – № 6-49, № 6-53
загальною площею 183,2 м2 на 5-му поверсі адміністративно-побутового
корпусу (літ. А), що не увійшли до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Вінницький оптико-механічний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. К.
Василенка, 20. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ВТН». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 21 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення у виробничому корпусі (літ. А) загальною площею 46,0 м2: у прим. № 1: № 5 (3,0 м2),
№ 8 (4,0 м2), № 9 (3,2 м2), № 14 (8,2 м2), № 15 (7,0 м2), у прим. № 2: № 1 –
№ 3 (20,6 м2); будівля складу (літ. Б) площею 24,1 м2; будівля складу
(літ. В) площею 22,9 м2. Балансоутримувач: Державна установа «Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця,
4-й провулок Комарова, 14. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник
робіт з оцінки – Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Вінницька
районна біолабораторія». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 8 приміщень, 2 будівлі. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.03.2017: відновна – 26 076,00 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 7, № 11 –
№ 13 загальною площею 103,8 м2 в одноповерховому виробничому корпусі (літ. А). Балансоутримувач: Державна установа «Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, 4-й провулок
Комарова, 14. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт
з оцінки – Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Вінницька районна біолабораторія». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 4 приміщення. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.03.2014:
відновна – 29 104,00 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 23, № 26,
№ 29, част. № 32 (3,1 м2), № 35, № 41, № 43, № 47 загальною площею
102,0 м2 на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 1. Балансоутримувач: Вінницький транспортний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21001, м. Вінниця,
вул. Героїв Крут (колишня Червоних Курсантів), 21. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Лінгво-естетичний
центр «Стрім». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення, 7 приміщень. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.01.2017: відновна – 33 803,75 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 11 площею
30,5 м2 у приміщенні № 2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А).
Балансоутримувач: Вінницька митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Вінниця, вул. Лебединського, 7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс
замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – ПП «Лазурит-А». Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 83 793,00 грн; залишкова – 27 372,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 8 площею 21,0 м2 у будівлі складу (літ. А). Балансоутримувач: Державна установа
«Вінницька виправна колонія (№ 86)». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100,
м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – Державне підприємство «Підприємство державної кримінально-виконавчої
служби України (№ 86)». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.04.2017:
відновна – 5 735,00 грн; залишкова – 4 703,00 грн. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: на 1-му
поверсі – 17,4 м2 (№ І); на 2-му поверсі – 18,5 м2 (№ ІІ, № 28); на 3-му
поверсі – 209,7 м2 (№ ІІІ, № 31 – № 40) загальною площею 245,6 м2 у
3-поверховому громадському будинку (лікувально-профілактичний заклад) (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький філіал державного підприємства
«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІППРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21018, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 45. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник
робіт з оцінки – ТОВ «Альтамедіка Плюс». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 14 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.06.2014: відновна – 30 786,00 грн; залишкова –
4 832,83 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1 (14,4 м2),
част. № 10 (1,1 м2), част. ХІ (1,5 м2), част. № ІХ (1,0 м2) загальною площею
18 м2 в адмінбудинку (літ. А). Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24500, Вінницька
обл., м. Ямпіль, вул. Соборна (колишня Комсомольська), 59. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ДНІСТЕР-К». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 приміщення, 3 частини приміщень. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 15.03.2017: відновна – 8 185,40 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 2-39 площею 5 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі з
прибудовами (літ. А). Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС у
Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Ботанічна,
24. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
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метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Національна
акціонерна страхова компанія «Оранта». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 11.04.2017: відновна – 630,67 грн; залишкова – 185,05 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 15 площею 5,0 м2 на 2-му поверсі адмінбудівлі з прибудовою
(літ. А, а). Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тульчинський р-н,
м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 55а (територіальний сервісний центр № 0544
(на правах відділу м. Тульчин) регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій
області). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Національна
акціонерна страхова компанія «Оранта». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 11.04.2017: відновна – 7 969,03 грн; залишкова – 2 297,74 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 1 площею 5,0 м2 на 1-му поверсі адміністративного будинку (літ.
А). Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Південна, 67 (територіальний сервісний центр № 0542 (на правах відділу м. Гайсин)
регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Національна акціонерна страхова компанія
«Оранта». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 11.04.2017:
відновна – 213,14 грн; залишкова – 54,01 грн. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2017.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 13 площею 5,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі
(літ. А. А1). Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський,
вул. Острівська, 4 (територіальний сервісний центр № 0543 (на правах відділу м.
Могилів-Подільський) регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 5624-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 11.04.2017: відновна – 4 681,90 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення холу № 10 площею 5,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ.
А). Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Великий
Митник 57 км+1000 (на правах відділу м. Хмільник) (№ 2 територіальний сервісний
центр № 0545 регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Національна
акціонерна страхова компанія «Оранта». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 11.04.2017: відновна – 2 275,10 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця – до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’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 через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для
довідок: 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення магазину та їдальні
площею 92,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Маневицьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 44600, Волинська обл., смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір
земельної ділянки, усього: 11,6266 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: смт Маневичі, вул. Андрія Снітка,
31. Цільове призначення земельної ділянки: для ведення лісового господарства.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017. Платник робіт з оцінки –
ФОП Прокопюк А. Й.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина службового приміщення площею
119,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної
казначейської служби України у Ратнівському районі Волинської області. Місцезнаходження об’єкта, оцінки: 44100, Волинська обл., смт Ратне, вул. Каштанова,
24. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капіталь-

них інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір
земельної ділянки, усього: 0,1688 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: смт Ратне, вул. Каштанова, 24. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 31.01.2017:
162 419,39 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017. Платник робіт
з оцінки – Заболоттівська селищна рада.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина складу ґрунтових взірців площею
69,65 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинська філія
Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної
ділянки, усього: 0,6798 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування адміністративних та господарських споруд.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 04.02.2017:
4 795 581,12 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017. Платник
робіт з оцінки – ФОП Ільїн Б. О.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким 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».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не
повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про
претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду
у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також
залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів
тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання
робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-593320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що
склалися у IV кварталі 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, а для визначення подібного до об’єкта
оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід 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.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційноадміністративного 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).

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: єдиний майновий комплекс структурного підрозділу
цеху ректифікації колишнього структурного підрозділу ДКХЗ ім. Калініна
(135 основних засобів). Основні види продукції – виробництво коксу та коксопродуктів. Балансоутримувач: ПрАТ «Євраз – Дніпровський металургійний завод».
Адреса: м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для повернення з оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Євраз – Дніпровський металургійний завод». Дата
оцінки – 31.03.2017.
 2. Назва об'єкта: замощення площею 2 450,0 м2. Балансоутримувач:
ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Віталія
Матусевича, 11а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Потапенко В. В.
 3. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 137,0 м2.
Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса:
Дніпропетровська обл., смт Черкаське, вул. Лісна, 12. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Коваленко К. В.
 4. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 477,1 м2.
Балансоутримувач: Управління соціального захисту населення Синельниківської
районної державної адміністрації. Адреса: м. Синельникове, вул. Виконкомівська,
179. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
Релігійна громада «Християнська церква «Нове покоління» у м. Синельникове».
 5. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 41,47 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 –
ФОП Любимий М. М.
 6. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 4,0 м2.
Балансоутримувач: ДФС України ДПІ у Чечеловському районі м. Дніпра ГУ ДФС у
Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 1а. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Акордбанк».
 7. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ».
Адреса: м. Дніпро, вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Каталунов А. К.
 8. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет».
Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 61. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Гаврилко Д. І.
 9. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 127,65 м2.
Балансоутримувач: Марганецький коледж ДВНЗ «НГУ». Адреса: м. Марганець,
вул. Лермонтова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Нежувака В. М.
 10. Назва об'єкта: частина асфальтованого майданчика площею 10,1 м2
та частина димової труби площею 24,9 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: Дніпропетровська обл.,
с. Хащеве, вул. Овчаренка, 55. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Лайфселл».
 11. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 15,0 м2.
Балансоутримувач: Межрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених
у запас військовослужбовців. Адреса: м. Кривий Ріг, Мартіна Шимановського, 13.
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Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Гетьман
С. П. Дата оцінки – 20.06.2017.
 12. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 24,9 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 «Авторитет».
Дата оцінки – 12.04.2017.
 13. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 41,64 м2.
Балансоутримувач: Солонянське міжрайонне управління водного господарства.
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Солоне, вул. Радянська, 2б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Ідеа груп».
 14. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 286,23 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський коледж технологій та дизайну».
Адреса: м. Дніпро, перев. Ушинського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Червона Т. Є.
 15. Назва об'єкта: ЄМК державного підприємства Дніпропетровського
спеціального конструкторсько-технологічного бюро «Елеватормлинмаш»
(до складу об’єкта приватизації входить об’єкт незавершеного будівництва –
інженерно-лабораторний корпус (будівельна готовність – 94 %) з надбудовою, ангаром, навісами, вбиральнею, огорожею та мостінням, обладнання, устаткування,
транспортні засоби). Балансоутримувач: Державне підприємство Дніпропетровського спеціального конструкторсько-технологічного бюро «Елеватормлинмаш».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 16/18. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки 31.05.2017. Замовник та особаплатник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
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.
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).
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 19 травня 2017 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 25.05.2017 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

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

 Назва об’єкта оцінки: частина стоянки для вантажних автомобілів автотермінала «Закарпаття» площею 14,16 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Великі Лази, мкр-н «Новий», вул. Східна, 3.
Найменування балансоутримувача: Філія «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (тел. (0312) 66-04-12). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській
області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Балансова залишкова вартість
основних засобів станом на 31.03.2017: 1 926,47 грн.Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 114,88 грн/м2 станом на 06.02.2017. Дата оцінки (орієнтовна дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті
і складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях); до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок –четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

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

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в триповерхову будівлю (літера А,
реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ861) нежитлові приміщення з № 101
до № 321 включно та сходові клітки I, II, III, IV, V, VI загальною площею
1 193,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Горького, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Бердянський морський торговельний порт». Платник робіт з оцінки: ТОВ 2АСКЕТ ШИППІНГ». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: складські приміщення з № 1 до № 4 включно будівлі
(літ. Б) загальною площею 82,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., Вільнянський р-н, с. Новогупалівка, вул. Центральна, 44. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладання договору оренди. Балансоутримувач майна: Вільнянське
міжрайонне управління водного господарства. Платник робіт з оцінки: ФОП Каравай
К. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 12 включно,
вбудовані в перший поверх будівлі (літ. А-5), загальною площею 86,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гвардійська, буд. 17. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс».
Платник робіт з оцінки: ФОП Пазенко О. Д. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.04.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 12 включно,
вбудовані в перший поверх будівлі (літ. А-5), загальною площею 86,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гвардійська, буд. 17. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс».
Платник робіт з оцінки: ФОП Романенко І. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.04.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху (площею 11,53 м2) та нежитлове
приміщення № 714 технічного поверху (площею 5,7 м2) загальною площею
17,23 м2 будівлі гуртожитку (літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м.
Запоріжжя, вул. Маяковського, 24а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
державний медичний університет. Платник робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
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 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 11 загальною
площею 215,8 м2 інженерного корпусу (літ. Д-3, інв. № 4), реєстровий
№ 239066.1.АААДКЖ403. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький конструкторсько-технологічний
інститут сільськогосподарського машинобудування». Платник робіт з оцінки: ФОП
Панін Д. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в підвальний поверх нежитлові приміщення загальною площею 53,9 м2 житлового будинку (літ. А-4), реєстровий
номер 186542.42.ААБААЕ449, що перебуває на балансі ПАТ «Запорізький завод
феросплавів», але не увійшов до його статутного капіталу при приватизації, а саме:
приміщення 77 (у складі частин з № 1 до № 5) загальною площею за внутрішнім обміром 43,5 м2;1/2 частина приміщень спільного користування тамбура Іа, туалету XІІ,
сходової клітки ХІІІ площею 10,4 м2. Місцезнаходження об’кта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Рекордна, 11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Платник робіт з оцінки: Дочірне підприємство «Запоріжхолод» ВАТ
«Київхолод». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 1 (у складі приміщень
№ 2, 3, 4, 5, 1/2 приміщення спільного користування № 6, 7) цокольного
поверху будівлі (літ. А-2, А1-3) площею 65,75 м2; частина приміщення № 1
(у складі приміщень № 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27) першого поверху будівлі
(літ. А-2, А1-3) площею 255,1 м2, загальною площею 320,85 м2. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Севастопольська, буд. 26. Розмір
земельної ділянки (ділянок), усього – 0,7303 га. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Севастопольська, буд. 26. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування цілісного майнового комплексу.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізьке
училище професійної підготовки працівників міліції ГУМВС України в Запорізькій
області Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Нові Системи». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами 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 з Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І
Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 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 2 до
Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному
окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 19.05.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 25.05.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

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

 1. Приміщення загальною площею 54,3 м2, а саме: прим. № 1 – 2,6 м2,
№2 – 10,3 м2, № 2а – 6,7 м2, № 2б – 2,5 м2, № 3 – 32,2 м2 (крило I А згідно з
експлікацією) на першому поверсі будівлі недіючого навчального корпусу з
торговими та офісними приміщеннями, що обліковується на балансі Богородчанського професійного будівельного ліцею, за адресою: Івано-Франківська обл.,
смт Богородчани, вул. Шевченка, 59. Запланована дата оцінки: 30.04.2017. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ФОП Павлюк І. А.
 2. Приміщення загальною площею 23,0 м2 (прим. № 2 – згідно з експлікацією) на першому поверсі будівлі недіючого навчального корпусу з
торговими та офісними приміщеннями, що обліковується на балансі Богородчанського професійного будівельного ліцею, за адресою: Івано-Франківська обл.,
смт Богородчани, вул. Шевченка, 59. Запланована дата оцінки: 30.04.2017. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ФОП Іванюк Н. І.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: об’єкт
нерухомого майна – 2,2 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких
послуг; інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про
діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо
досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального відділення
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, тел. для довідок 55-31-39.

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’єкта приватизації державної власності

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – трансформаторна підстанція. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: КСП
«Сидинівка» (ліквідовано). Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Лагодів, Бродів-

ський р-н, Львівська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта незавершеного будівництва з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні під розбирання. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ
приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017. Платник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього
(лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІV кварталі 2016 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 7 400,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування 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). На конверті слід 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. Телефон для довідок (032) 261-62-14.

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

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – гуртожиток
готельного типу на 110 місць з їдальнею на 75 посадочних місць. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Мартовича, 31, смт Магерів, Жовківський р-н, Львівська обл. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва з метою
його приватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об'єктів груп А, Д, Ж). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього
(лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІV кварталі 2016 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 7 400,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування 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). На конверті слід 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. Телефон для довідок (032) 261-62-14.
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: частина нежитлового приміщення загальною
площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. 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. Під Голоском, 19. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Філія АТ «Укрексімбанк».
 2. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення № 59 (приміщення холу) площею 17,0 м2 на першому поверсі п’ятиповерхового головного навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1. Балансоутримувач:
Львівський національний аграрний університет. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни,
вул. Володимира Великого, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Савочка Н. І.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
20,0 м2 на цокольному поверсі дев’ятиповерхового навчального корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105. Балансоутримувач: Національний лісотехнічний університет. 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. Генерала Чупринки, 105. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Савочка О. І.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
206,0 м2, а саме: частина даху будівлі площею 188,0 м2 та приміщення на п’ятому
поверсі площею 18,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. ТуганБарановського, 13. Балансоутримувач: Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (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. Туган-Барановського, 13.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «МТС Україна».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина освітлювально-прожекторної
щогли загальною площею 10,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім.
Данила Галицького». 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. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «МТС Україна».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
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Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

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: нежитлове приміщення площею 14,1 м2 в півпідвальному приміщенні будівлі навчального корпусу економічного факультету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Свободи, 18. Балансоутримувач:
ЛНУ імені Івана Франка. 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, просп. Свободи, 18. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Львівобленерго».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
13,6 м2 на першому поверсі стоматологічного центру (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Балансоутримувач: Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (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. Пекарська, 69а. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».
 3. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення загальною
площею 375,0 м2 на другому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач:
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». 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. Любінська, 168. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ПП «ПАВО ГРУП».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 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 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху будівлі
учбового корпусу площею 38,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ковальська, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 17.03.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Антоненко Дар’я Олегівна (ідентифікаційний номер 3367808103), тел. (097) 127-08-01.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху (кабінет № 205) в службово-побутовому корпусі служби логістики та комерційної
роботи загальною площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів
України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок):
–. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 17.03.2017. Інформація про особу – платника робіт з
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оцінки: ТОВ «УКРАМАРІН» (код за ЄДРПОУ 34738459), (097) 357-34-27 Вадим, e-mail:
omtp@list.ru Вадим Лодигін, бухгалтер Валентина (063) 735-66-97.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення одноповерхової нежитлової будівлі
площею 44,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Петрівський державний аграрний технікум. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Петрівка, вул. Педагогічна, 1а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 10.03.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Піскарьова Зінаїда Миколаївна
(ідентифікаційний номер 1645100989), (067) 486-43-86.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху чотириповерхової будівлі загальною площею 30,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут
«УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в
разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 10.03.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «НОРМЕТА» (код за ЄДРПОУ
31851683), 734-91-79, 734-58-80, Алла оренда (067) 777-64-33.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого
поверху спорткомплексу загальною площею 14,0 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 пролонгації договору оренди. Телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
10.03.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Шаніна Тамара
Василівна (ідентифікаційний номер 1868321480), (067) 486-51-20.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі будівлі гуртожитку, інв. № 122268, загальною площею 17,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Семінарська, 7. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28,
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
–. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 10.03.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Беньковська Людмила Пилипівна (ідентифікаційний номер
1455405549), тел.: (067) 561-12-33, (067) 735-45-81.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху (вестибуля), частина нежитлового приміщення другого поверху (читальна
зала) площею 11,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська юридична академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Піонерська, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28;
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_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. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на:
–. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
–. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 10.03.2017. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Білоусова Тетяна Іванівна (ідентифікаційний номер 1722002208),
persey@icn.od.ua; 776-23-76 Тетяна Григорівна.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення читального залу бібліотеки
учбового корпусу № 1 площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Балківська, 54. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_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. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 10.03.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Білоусова Тетяна Іванівна (ідентифікаційний номер 1722002208), persey@icn.od.ua; 776-23-76 Тетяна.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху адміністративної будівлі площею 73,11 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_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. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок):
–. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка

земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 10.03.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «БІП» (код
за ЄДРПОУ 38920150), 096-589-87-65 Марина; (095) 161-96-45, 30-42-66
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення четвертого
поверху будівлі радіостанції площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Іллічівська філія державного підприємства «Адміністрація морських
портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ,
вул. Транспортна, 6а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу:
snfo_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. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 10.03.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Інфозв’язок» (код за ЄДРПОУ
19047622), buh@tm.odessa.ua; (063) 370-83-44 Ганна.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху
у двоповерховій будівлі кам’яної складу № 11 (27-А) площею 15,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний
порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 30. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_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. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 10.03.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ФІЛД»
(код за ЄДРПОУ 34220714), lora@fild.com.ua; (048) 35-66-10, 35-65-74.
 12. Назва об’єкта оцінки: будівля МТМ (інв. № 006), будівля диспетчерської та навіс (інв. № 001) та будівля складу (інв. № 003) площею
2 630,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Гвардійське». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Гвардійське, вул. Олімпійська, 1/13. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29;
електронна адреса замовника конкурсу: snfo_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. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 10.03.2017. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «Агрос – Юг» (код за
ЄДРПОУ 35993399), (097) 518-11-31, 738-03-65.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на другому поверсі будівлі контори, інв. № 023, площею 285,44 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Гвардійське». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Гвардійське, вул. Олімпійська, 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_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. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
–. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 10.03.2017. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: Фермерське господарство «ВЕСТА – ЮГ» (код за ЄДРПОУ
34280915), Ольга (097) 341-73-64, (097) 518-11-31.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення третього поверху (кабінет № 305) в будинку «корпус № 2 з теплопунктом» загальною площею
19,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського
морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського,
2. 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.u. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 10.03.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «Інтервід»
(код за ЄДРПОУ 38017293), тел. (048) 232-94-86.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або
безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113)
до 18.00 18.05.2017. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку
якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
Конкурс відбудеться 24.05.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення на першому поверсі
морфологічного корпусу площею 4,79 м2 (розміщення офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач:
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки:
30.04.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Служба пошуку та підтримки для іноземних
студентів в Україні «Українська брама».
 2. Назва об'єкта: частина нежитлових приміщень в будівлі учбового
корпусу площею 50,3 м2 (розміщення їдальні). Місцезнаходження об’єкта: вул.
Пушкіна, 83а, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський політехнічний коледж
Національного технічного університету «ХПІ». Мета оцінки: визначення ринкової
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вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
30.04.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Салюк Н. Л.
 3. Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення другого поверху
навчального корпусу № 1 площею 3,5 м2 та частина нежитлового приміщення третього поверху навчального корпусу № 2 площею 3,5 м2 (розміщення
торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта: вул. Остроградського, 2,
м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2017. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Чубукова В. В.
 4. Назва об'єкта: частина нежитлових приміщень будівлі районного відділу статистики площею 52,9 м2 (розміщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності, 35/14, смт Нові Санжари, Полтавська
обл. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Нещадим І. В.
 5. Назва об'єкта: нежитлове приміщення площею 21,6 м2 (розміщення
торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта: вул. Курчатова, 15, м. Полтава. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Полтавське вище професійне училище імені А.
О. Чепіги». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2017. Строк виконання робіт: 5
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
Спільне українське-американське ТОВ «Мілана».
 6. Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення гуртожитку загальною площею 17,8 м2 (розміщення офісного приміщення). Місцезнаходження
об’єкта: вул. Республіканська, 87, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Вітер О. В.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 200,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 19.05.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться
25.05.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча
група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: будівля насосної станції з артезіанською свердловиною загальною площею 6,2 м2, що перебуває на балансі Державної установи «Госпрозрахункова група Тернопільської обласної державної адміністрації».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Зелена, 91а, смт Велика Березовиця, Тернопільський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон
замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 5236-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Обслуговуючий
кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Збудуй своє житло». Балансова
залишкова вартість будівлі насосної станції станом на 05.04.2017: 1 702,62 грн;
артезіанської свердловини станом на 05.04.2017: 3 478,02 грн. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень монастиря Бернардинів
площею 472,2 м2, охоронний номер 662Н, інвентарний номер 10310008,
що перебуває на балансі Національного заповідника «Замки Тернопілля». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська
обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Збаразька районна
комунальна централізована бібліотечна система. Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 31.03.2017: 1 537 035,72 грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення IV поверху та площа спільного
користування приміщень сходової клітки І, ІІ, ІІІ, ІV поверхів гуртожитку
Державного навчального закладу «Підгаєцький професійний аграрний ліцей», що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Підгаєцький
професійний аграрний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка,
59б, м. Підгайці, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника
конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт
з оцінки: Підгаєцька гімназія імені Маркіяна Паславського. Балансова залишкова
вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017: 5 114,00 грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення вестибуля
навчального корпусу № 1, А Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» загальною площею 23,12 м2, що перебуває
на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. С. Крушельницької № 52, м. Заліщики, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Ткачук Людмила Михайлівна.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017: 2 659,73 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки,
дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
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оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
При цьому, вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копіями листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного
досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку
майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки,
завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – будівлі і споруди виробничого призначення; об’єктами подібними до об’єктів оцінки № 2,
3, 4 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної,
торговельно-офісної, торговельної нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 І. Об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – пилорама. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Золочівський р-н,
с. Одноробівка, вул. Тіткова, 40. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості об’єкта незавершеного будівництва – пилорама, що повертається в державну власність, та визначення розміру (вартості) збитків, нанесених об’єкту за час
володіння ним ФГ «Альфа». Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського
товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на (останній звітний період): –. Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: –.
Місце розташування земельної ділянки(ділянок): –. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок): –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): –. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 24.03.2017.
 II. Об’єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Інформація
№
Мета проведенмісцезнаходження, балансоутримувач
про замовниДата оцінки
з/п
ня оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника
1 Нежитлове приміщення – кімн. № 201 на другому по- 11.06.17
Визначення
ФОП Ларіна
версі чотириповерхової будівлі навчального корпусу,
вартості об’єкта М. С.
інв. № 70330, літ. «А-5», реєстровий номер майна
з метою продо02071197.1.ЯГЛКУС026, загальною площею 37,3 м2
вження договору оренди
за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебуває
на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел.: 702-10-14, 702-10-16
2 Частина холу на першому поверсі 7-поверхової бу- 05.04.17
Визначення
ФОП Березовдівлі Науково-практичного медичного центру ХНМУ
вартості об’єкта ська І. В.
(поліклініка), інв. №10300001, літ. «А-7», загальною
з метою продоплощею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Текстильвження договору оренди
на, 4, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету (ідентифікаційний
номер 01896866), тел. 705-07-11
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 21, 22, 23 на 9-му 18.03.17
Визначення
ТОВ «Спецтехповерсі 12-поверхового виробничого корпусу (літ.
вартості об’єкта захист»
за техпаспортом «А-12»), реєстровий номер об’єкта
з метою продооренди 02497980.1.АААДДК930, загальною площею
вження догово35,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а,
ру оренди
що перебувають на балансі ДП «Укрміськбудпроект»,
02497980, тел. 47-40-51
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 0-40, 0-41 (за тех- 16.05.17
Визначення
ТОВ «Телепаспортом) цокольного поверху 3-поверхової будівлі
вартості об’єкта компанія
палацу студентів, інв. № 10131000057 (за техпасз метою продо- «Приват ТV»
портом інв. справа № 54198, літ. «З-3») загальною
вження договоплощею 19,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінру оренди
ська, 79, що перебувають на балансі Національного
технічного університету «Харківський політехнічний
інститут», 2071180, тел. 707-66-00
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4 на 1-му по- На дату
Визначення
ФОП Руденко
версі 2-поверхової нежитлової будівлі загальною
укладення
вартості об’єкта О. А.
площею 73,5 м2 за адресою: Харківська обл.,
договору на оренди з метою
проведення передачі в
м. Ізюм, вул. Київська, 10, що перебувають на
балансі Ізюмського професійного ліцею, 02547837, незалежної оренду
оцінки
тел. (057) 432-11-00
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 9, 10 на 6-му поНа дату
Визначення
ТОВ «Кайрос –
версі 10-поверхової будівлі адміністративно-побутового укладення
вартості об’єкта Харків»
блоку, літ. за техпаспортом К-10, загальною площею договору на оренди з метою
35,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Катерининська,
проведення передачі в
40/42, що перебувають на балансі Державного підпри- незалежної оренду
ємства науково-дослідного інституту приладобудування оцінки
0577331180, тел. (057) 733-12-13
7 Нежитлове приміщення – кімн. № 9 на 1-му поверсі На дату
Визначення
ФОП Христен4-поверхової з підвалом адміністративної будівлі, літ. укладення
вартості об’єкта ко О. Є.
за техпаспортом Б-4, інв. № 10310011, загальною договору на оренди з метою
площею 13,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевчен- проведення передачі в
ка, 26, що перебуває на балансі Регіонального сер- незалежної оренду
вісного центру МВС в Харківській області, 40112097, оцінки
тел. (057) 707-35-13
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 38, 39, 40, 41 на На дату
Визначення
ФОП Котляров
1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку для
укладення
вартості об’єкта О. І.
студентів, літ. за техпаспортом Б-5, інв. № 73473, договору на оренди з метою
загальною площею 87,7 м2 за адресою: м. Харків,
проведення передачі в
пров. Отакара Яроша, 3а, що перебувають на балан- незалежної оренду
сі Державного вищого навчального закладу «Харків- оцінки
ський коледж будівництва, архітектури та дизайну»,
01275992, тел. (057) 731-24-31
9 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-25 на 1-му по- На дату
Визначення
ТОВ «ІНЕКС»
версі 3-поверхової будівлі навчального центру учбово- укладення
вартості об’єкта
го корпусу, літ. за техпаспортом Г-3, інв. № 10310005, договору на оренди з метою
загальною площею 8,1 м2 за адресою: Харківська
проведення передачі в
обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Некрасова, незалежної оренду
11, що перебуває на балансі Державного навчального оцінки
закладу «Харківський обласний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК»,
032889955, тел.: (057) 742-70-50, 742-78-36
10 Нежитлове приміщення – кімн. № 2-44 на 2-му по- На дату
Визначення
ПП «Охоронне
версі 3-поверхової будівлі навчального центру учбово- укладення
вартості об’єкта агентство
го корпусу, літ. за техпаспортом Г-3, інв. № 10310005, договору на оренди з метою 2Р-4»
загальною площею 13,8 м2 за адресою: Харківська
проведення передачі в
обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Некрасова, незалежної оренду
11, що перебуває на балансі Державного навчального оцінки
закладу «Харківський обласний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК»,
032889955, тел.: (057) 742-70-50, 742-78-36
11 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, На дату
Визначення
ГО «Спілка ве9, 10, 11, 12 (згідно з техпаспортом) на 1-му повер- укладення
вартості об’єкта теранів АТО»
сі 11-поверхової будівлі Інженерно-лабораторного договору на оренди з метою
корпусу, інв. № 82166, літ. «А-11», загальною пло- проведення передачі в
щею 271,0 м2 за адресою: м. Харків, Гімназійна на- незалежної оренду
бережна, 2, що перебувають на балансі Державного оцінки
проектно-вишукувального та науково-дослідного
інституту «Укренергомережпроект», 00114092,
тел. (057) 759-97-06
12 Нежитлове приміщення – кімн. № 1 (згідно з техНа дату
Визначення
ГО «Спілка інпаспортом) на 1-му поверсі 11-поверхової будівлі укладення
вартості об’єкта валідів – учасІнженерно-лабораторного корпусу, інв. № 82166,
договору на оренди з метою ників АТО «Неліт. «А-11» загальною площею 104,2 м2 за адресою: проведення передачі в
переможні»
незалежної оренду
м. Харків, Гімназійна набережна, 2, що перебуває
на балансі Державного проектно-вишукувального та оцінки
науково-дослідного інституту «Укренергомережпроект», 00114092, тел. (057) 759-97-06
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних
в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії
актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) строк виконання робіт, який 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).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-363320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що

склалися у IV кварталі 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема,
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв),– 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 3,8 тис.
грн; комплексу будівель та споруд – 11,4 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 7,4 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис. грн; пакета акцій –
36,0 тис. грн; необоротних активів (до 5 тис. од.) – 47,7 тис. грн; об’єкта аукціону
(один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1
000 м2 (1 га)) – 4,8 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 7,0
тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,7 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
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, Театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. 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 оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності

 Назва об’єкта оцінки № 1 (повторний конкурс): збитки, завдані державі в
особі РВ ФДМУ по Хмельницькій області в результаті господарської діяльності ТОВ «Стіомі-Холдінг», пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного
будівництва – «Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та
благоустроєм», за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 42. Балансоутримувач – ТОВ «Стіомі-Холдінг». Мета проведення незалежної оцінки – визначення розміру відшкодування внаслідок завдання майнової шкоди (збитків) державі в особі РВ
ФДМУ по Хмельницькій області, в результаті господарської діяльності ТОВ «СтіоміХолдінг», пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва, що повертається у державну власність (відповідно до рішення Комісії з повернення об’єкта
у державну власність: ОНБ – «Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм», за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 42). Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 28.02.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: збитки, які могли бути завданні власникам об’єктiв
нерухомого майна (зокрема, об’єктiв незавершеного будівництва).
 Назва об’єкта оцінки № 2 (повторний конкурс): приміщення загальною
площею 110,0 м2 у магазині № 36. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярослава Мудрого, 37,
м. Славута, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 10.01.2017 –
8 481,81 грн. Місце розташування земельної ділянки: вул. Ярослава Мудрого, 37,
м. Славута, Хмельницька обл. Цільове призначення земельної ділянки – господарська діяльність. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Дата оцінки – 30.04.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – ФОП Мухарський Ростислав Віталійович. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та більше способів використання).
 Назва об’єкта оцінки № 3 (повторний конкурс): приміщення загальною
площею 23,4 м2 (у т. ч. площа загального користування – 8,0 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління
статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборності, 31,
м. Славута, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-5616; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 28.02.2017 –
50 614,18 грн. Розмір земельної ділянки – 673,0 м2. Місце розташування земельної
ділянки: вул. Соборності, 31, м. Славута, Хмельницька обл. Цільове призначення земельної ділянки – будівництво та обслуговування будівель органів державної влади
та місцевого самоврядування. Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до
5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – Славутський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та більше способів використання).
 Назва об’єкта оцінки № 4: Турецькі бастіони загальною площею 232,8 м2
(охоронний номер пам’ятки 728). Балансоутримувач – Національний історикоархітектурний заповідник «Кам’янець». Місцезнаходження об’єкта: вул. Кузнечна,
1а, 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 – 30.04.2017.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ПП «ОВД-1». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пам’ятки
архітектури та містобудування.
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення площею 14,2 м2 на першому поверсі центральної частини адміністративної будівлі. Балансоутримувач – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 18.04.2017 –
65 147,06 грн. Розмір земельної ділянки – 1 400,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький. Цільове призначення земельної ділянки – під адміністративний будинок. Правовий режим земельної ділянки – право
постійного користування. Дата оцінки – 30.04.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Рохов Олег Володимирович. Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (офісна нерухомість).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
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 (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. 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) до 19 травня 2017 р. (включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 25 травня 2017 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. А.) загальною площею 24,20 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Федьковича, 16. Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 5544-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 0,0 грн станом на 31.03.2017. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1.
Розмір земельної ділянки, усього: 2 452,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: 58000, м. Чернівці, вул. Федьковича, 16. Цільове призначення земельної ділянки:
для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 2 801 606,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так»
або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (1-3) площею 32,1 м2 на
першому поверсі будівлі учбового корпусу (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Федьковича, 16. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються:
–. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
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об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): 0 грн станом на 31.03.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього:
2 452,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: 58000, м. Чернівці, вул. Федьковича, 16. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 2 801 606,00 грн. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі
учбового корпусу (літ. А) загальною площею 44,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Богомольця, 2. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): 2 591,84 грн станом на 31.03.2017.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2114 га. Місце розташування
земельної ділянки: 58000, м. Чернівці, вул. Богомольця, 2. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівництва та обслуговування закладів освіти. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: об’єкта
№ 1 – юридична особа – Громадське Формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Сотня Буковини»; об’єкта № 2 – юридична особа –
Громадська організація «Буковинське об’єднання волонтерів»; об’єкта № 3 – ФОП
Кіца Марія Онуфріївна.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. 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, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є приміщення, частини будівель.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 10.01.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина приміщення першого поверху площею
1,5 м2 нежитлового будинку за адресою: вул. Замкова, 18, м. Підгайці, Підгаєцький
р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру
МВС в 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 – 1 750 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина холу (позиція XVIII) першого поверху
адміністративного будинку площею 2,0 м2 та частки площ спільного користування – 1,26 м2 за адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Головного управління ДФС у Тернопільській області, 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 – 1 500 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

№
з/п
1

2

3

4

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 13.02.2017
Вартість
Строк виПереможець виконанконання
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
ня робіт,
конкурсу
робіт (дні)
грн
Частина приміщення площею 2,0 м2 на другому поверТОВ «Ека1 200
5
сі прибудови до основної адміністративної будівлі (частина
Захід»
коридору – приміщення №120 згідно з техпаспортом), що
обліковується на балансі Регіонального сервісного центру МВС
в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Юності, 23. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди
Частина приміщення площею 6,5 м2 на першому поверсі
ТОВ «Ека1 200
5
адміністративної будівлі (приміщення №6 згідно з техпаспорЗахід»
том), що обліковується на балансі Регіонального сервісного
центру МВС в Івано-Франківській області, за адресою: ІваноФранківська обл., м. Коломия, вул. Олекси Довбуша, 11/1.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
Приміщення площею 7,4 м2 на першому поверсі адміністраФОП Тарно1 450
4
тивної будівлі, що обліковується на балансі Коломийської
польський
виправної колонії (№41), за адресою: Івано-Франківська обл., Анатолій ПилиКоломийський р-н, с. Товмачик, вул. Привокзальна, 30. Мета
пович
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди
Частина приміщення горища загальною площею 40,0 м2 в
Конкурс не відбувся, подана одна
навчальному корпусі №1, що обліковується на балансі Івано- заява
Франківського національного технічного університету нафти
і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди

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 22.12.2016
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
Строк
виконан№
Переможець – суб’єкт
Назва об’єктів
Вартість
ня робіт
з/п
оціночної діяльності
(день)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 16,4 м2 за адре- ТОВ «Аналітично3 200
5
сою: Київська обл., м. Українка, вул. Зв’язку, 1,
консалтинговий центр
що перебуває на балансі Київської обласної дирек- «Епрайзер»
ції УДППЗ «Укрпошта»
2 Частина твердого покриття площею 108,0 м2
ТОВ «ІВ ГРУП»
4 000
5
на території вантажного термінала за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі
ДП МА «Бориспіль»

10 травня 2017 року

відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт приватизації групи А державної власності – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе
конструкторське бюро «Рута». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство «Особливе конструкторське бюро «Рута». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248л. Мета проведення
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Телефон
замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 5544-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.u. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: виробництво вузлів, деталей та
приладів для автомобілів та їх двигунів. КВЕД – 34.3. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): будівля – 1, а саме: частина будівлі 87/100, транспортні засоби – немає, машини та обладнання – 63 од., малоцінні необоротні матеріальні
активи – немає (станом на 31.12.2016). Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: 2 036,0 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): 4 158,00 тис. грн станом на 31.12.2016. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): одна. Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: 0,5686 га на праві постійного користування. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248л.
Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): для виробничих потреб. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (1-2) будівлі (літ. А)
площею 14,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління статистики у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
60200, Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Центральна, 41а. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються:
–. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): 0,0 грн станом на 31.03.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,1454 га. Місце розташування земельної ділянки: 60200, Чернівецька обл.,
м. Сокиряни, вул. Центральна, 41а. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування будівель і споруд управління статистики в Сокирянському районі.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: об’єкта
№ 1 – РВ ФДМУ по Чернівецькій області; об’єкта № 2 – ФОП Присяжнюк Сергій
Валерійович.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки об’єкта № 1, що перевищують 15 000,00 грн.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта № 2 не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з

оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. 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, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є єдині майнові комплекси. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 є приміщення, частини будівель.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб‘єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
(0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки для визначення вартості об’єкта
оцінки для розрахунку частки житла для військовослужбовців,
відповідно до постанови КМУ від 03.06.2013 № 481

 Назва об’єкта оцінки: казарма № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: УСБУ в Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів,
вул. Стрілецька, 1. Замовник та платник робіт з оцінки – УСБУ в Чернігівській області (м.
Чернігів, вул. Шевченка, 28). Телефон замовника конкурсу (0462) 65-52-08. Телефакс
замовника конкурсу (0462) 66-85-25. Електронна адреса замовника конкурсу: usbuchg@ssu.gov.ua. Мета проведення оцінки: для здійснення незалежної оцінки об’єкта
для визначення вартості об’єкта оцінки для розрахунку частки житла для військовослужбовців відповідно до постанови КМУ від 03.06.2013 № 481. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 3 800,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єктів

Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності

Вартість

Строк
виконання робіт
(день)
5

3 Нежитлове приміщення площею 29,7 м2 за адре- ТОВ «Гарант3 450
сою: Київська обл., м. Богуслав, вул. МиколаЕкспертиза»
ївська, 28, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Київській області
4 Нежитлове приміщення площею 6,0 м2 за адресою: ТОВ «Гарант3 390
Київська обл., м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 6, на балансі Експертиза»
Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
5 Нежитлове приміщення площею 2,0 м2 за адре- ФОП Щаслива Надія
3 500
сою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Зуфарівна
Мудрого, 36, що перебуває на балансі Білоцерківського міжрайонного центру зайнятості
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
6 Частина тренажерної вежі площею 4,0 м2 на тери- ФОП Щаслива Надія
3 700
торії пожежної частини за адресою: Київська обл., Зуфарівна
м. Боярка, вул. Шевченка, 80, на балансі Головного управління ДСПС України у Київській області
7 Будівля свиноферми площею 305,7 м2 (інв.
ТОВ «Гарант6 400
№ 1001) та будівля зерносховища площею 63,0 м2 Експертиза»
(інв. № 129) за адресою: Київська обл., с. Катюжанка, вул. Шевченка, 117, що перебуває на балансі ДП «Димерське лісове господарство»
8 Приміщення площею 11,4 м2 за адресою: Київська ФОП Льодін Юрій
3 400
обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Аеропор- Петрович
тівська, 3, що перебуває на балансі Дирекції оброблення та перевезення пошти УДППЗ «Укрпошта»
9 Частина приміщення № 62 площею 2,0 м2 на 2-му ФОП Кравцова Людми4 000
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: ла Ігорівна
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», на балансі ДП МА «Бориспіль»
10 Приміщення № 33 площею 11,4 м2 та приміщення ФОП Кравцова Людми4 000
№ 34 площею 10,9 м2 на 1-му поверсі лаборала Ігорівна
торного корпусу АТБ за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, аеропорт, що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль»
11 Приміщення № 343 площею 21,3 м2 на 2-му по- ПП «Бізнес-консалтинг»
4 000
версі пасажирського термінала «D» за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі
ДП МА «Бориспіль»
12 Приміщення № 217 площею 50,6 м2 та приміщен- ПП «Бізнес-консалтинг»
4 000
ня № 218 площею 14,8 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», на балансі ДП МА «Бориспіль»
13 Частина приміщення № 77 площею 14,0 м2 на
ПП «Бізнес-консалтинг»
4 000
4-му поверсі пасажирського термінала «D» за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на
балансі ДП МА «Бориспіль»
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 12.01.2017
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
Строк
Переможець –
виконан№
суб’єкт оціночної Вартість
Назва об’єктів
ня робіт
з/п
діяльності
(день)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Окреме індивідуально визначене майно, в тому числі:
ФОП Чебаков
15 000
4
нежитлова будівля (кафе) площею 205,2 м2, фундамент Олексій Іванович
2
2
площею 93,2 м , замощення площею 2 706,0 м , ворота
металеві – 5,4 м2, огорожа – 60,2 м та свердловина –
15,0 пог. м за адресою: Київська обл., 45-й кілометр
автодороги Київ – Ковель, що перебуває на балансі ДП
«Клавдієвське лісове господарство»
2 Частина нежитлового приміщення площею 12,71 м2 за ФОП Мазур Вя4 000
4
адресою: Київська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 38, чеслав Олексанщо перебуває на балансі УДППЗ «Укрпошта»
дрович
3 Частина асфальтованого майданчика автостанції «БоФОП Чебаков
4 900
4
гуслав» площею 35,0 м2 за адресою: Київська обл.,
Олексій Іванович
м. Богуслав, вул. Острів,1, що перебуває на балансі ДП
«Київпассервіс»

Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єктів

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

Вартість

Строк
виконання робіт
(день)
3

4 Частина асфальтованого майданчика автостанції «Україн- ПП «Експерт3 200
ка» площею 40,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Україн- Аналітик»
ка, вул. Юності, 4, на балансі ДП «Київпассервіс»
5 Нежитлове приміщення площею 105,0 м2 за адресою: ПП «Експерт3 500
3
Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Гімна- Аналітик»
зійна, 9а, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Київській області
6 Нежитлове приміщення площею 22,5 м2 за адресою: Ки- ФОП Чебаков
4 000
4
ївська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Аеропор- Олексій Іванович
тівська, 3, що перебуває на балансі Київської обласної
дирекції УДППЗ «Укрпошта»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
7 Нежитлові приміщення їдальні «Припять» (інв.
ТОВ «Гарант4 200
3
№ 103040004) площею 91,95 м2 за адресою: Київська
Експертиза»
обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 45, що перебувають
на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
8 Нежитлові приміщення будівлі (інв. № 103070047) пло- ТОВ «Гарант4 200
3
щею 111,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, Експертиза»
вул. Радянська, 45, що перебувають на балансі ДСП
«Чорнобильський спецкомбінат»
9 Нежитлові приміщення будівлі (інв. № с-04501) площею ТОВ «Гарант4 200
3
77,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кі- Експертиза»
рова, 40а, що перебувають на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
10 Приміщення РММ площею 807,5 м2 за адресою: Київ- ФОП Гундарєва
8 540
3
ська обл., Іванківський р-н, с. Опачичі, вул. Радянська, Алла Олексіївна
1, що перебувають на балансі ДСП «Північна Пуща»
11 Будівля лакокрасочного цеху площею 432,0 м2 та будівля ТОВ «Консалтин6 000
4
лісосушильної камери площею 89,1 м2 за адресою: Київ- гове підприємська обл., Вишгородський р-н, с. Катюжанка, вул. Шев- ство «Оріяна»
ченка, 1, що перебувають на балансі ДП «Димерська
лісове господарство»
12 Частина будівлі автогаража площею 584,2 м2 за адреПП «Експерт5 700
3
сою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що
Аналітик»
перебуває на балансі Пошуково-зйомочної експедиції
№ 60 КП «Кіровгеологія»
13 Будівля для конторських та адміністративних цілей за- ПП «Експерт8 500
3
гальною площею 684,3 м2, в тому числі: частина будівлі Аналітик»
для конторських та адміністративних цілей площею
626,85 м2 та частина будівлі для конторських та адміністративних цілей площею 57,45 м2 за адресою: Київська
обл., м. Чорнобиль, вул. Кірова, 11, що перебувають на
балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
14 Приміщення № 85 площею 16,1 м2 на 2-му поверсі
ФОП Гундарєва
3 350
3
бізнес-центру вантажного термінала (інв. № 47565) за Алла Олексіївна
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», на балансі ДП МА «Бориспіль»
15 Частина нежитлового приміщення площею 119,6 м2 за ТОВ «Українські
3 580
3
адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова,
інноваційні кон13, на балансі Управління Державної казначейської служ- сультанти»
би України у Вишгородському районі Київської області
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
16 Частина приміщення їдальні на 2-му поверсі будівлі № 9 ТОВ «Гарант6 000
5
«АБК-1 зі столовою № 12 і спецпрачною» площею 2,0 м2; Експертиза»
частина посадочної платформи (споруда № 70/2) площею 1,0 м2, що входить до складу споруд санпропускника «Семиходи», секції 1, 2, 3; частина перехідної галереї
(споруда №75) площею 1,0, що входить до складу споруд санпропускника «Семиходи», секції 1, 2, 3; частина
приміщення на 2-му поверсі їдальні № 19 площею 2,0 м2
за адресою: Київська обл., м. Прип’ять, проммайданчик
ЧАЕС, на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна,
що відбулися 17.02.2017
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єктів визнано:
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єкту приватизації – склад
(літ. К) з підвалом за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, смт Пантаївка,

№ 35-36 (1055-1056)

11

№ 35-36 (1055-1056)

3 500/5

10

1 900/5

11

2 000/3

12

3 049/4

13

2 972/4

14

3 300/5

15

1 800/5

16

17

18

19

20

21

ПФ «Бонс»
ПП «Радикал» ТОВ «Константа» ФОП Сорокіна І. М.
ПФ «Бонс»
ПП «Радикал»
ПП «Радикал»

ПП «Радикал»
ПФ Агентство «Схід»

2 400/4

9

ФОП
Дрозд Ю. О.

2 500/5

8

ФОП
ТОВ «Константа» ТОВ «Константа» ФОП Сорокіна І. М. ФОП Дрозд Ю. О.
Дрозд Ю. О.

2 500/5

7

ФОП Жарихін Ю. В. ФОП Жарихін Ю. В.

2 500/5

6

ФОП Жарихін Ю. В.

1 700/4

5

ПП «Радикал»

2 600/4
2 000/3
3 049/4
2 500/5

4

ПФ «Бонс»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 16.02.2017
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія Форекс» на проведення
оцінки державного майна:

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 10.01.2017
1. Найменування об’єкта оцінки: підземний склад готової продукції з інженерною інфраструктурою загальною площею 18 306,80 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 ринкової вартості об’єкта державної
власності групи А разом із земельною ділянкою для 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
18 306,80 м2 з інженерною інфраструктурою: залізничні колії, автодороги, лінія
електропередач зовнішнього освітлення, зовнішня каналізація, каналізація. Розмір
статутного фонду (власного капіталу вигрібна, зовнішній водопровід, каналізація,
огорожа складу із залізобетонних плит) господарського товариства: –. Балансова
залишкова вартість майна на 31.12.1997 становить 2332,353 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 31.12.2016. Переможець: ТОВ «Бізнес-група «Співдружність».
Вартість робіт: 22 500,00 грн. Строк виконання: 14 днів.
2. Найменування об’єкта оцінки: повернутий у державну власність об’єкт незавершеного будівництва (група Д) – громадсько-побутовий корпус. Місцезнаходження підприємства: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Пе-

3

ФОП
Сорокіна І. М.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 20.02.2017
Державне нерухоме майно – частина нежитлового приміщення загальною
площею 4,0 м2 (2 частини по 2,0 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 – ТзОВ «Інвестиційна
група «Захід».Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 965 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 12.01.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення гаражів літ.
«А» поз. Х, ХІ загальною площею 98,7 м2, вул. Микулинецька, 18, м. Тернопіль, що
перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської
обласної державної адміністрації, 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 – 1 650 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: кабінет (поз. 1-41) площею 20,7 м2, вул. Білецька, 2, м. Чортків, Чортківський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Державного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного
агентства резерву України, визнано ТОВ «ЕКФ» Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 750 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: приміщення будівлі поліклініки площею 11,1 м2 та
частки площі спільного користування – 3,0 м2 на першому поверсі адміністративного
триповерхового будинку поліклініки ВМС з вбудованим спортивним комплексом,
вул. У. Самчука, 1, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, визнано ТОВ «ЕКФ» Орієнтир-Оцінка». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
1 650 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина приміщення тамбура будівлі поліклініки
площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративного триповерхового будинку поліклініки ВМС з вбудованим спортивним комплексом, вул. У. Самчука, 1, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Управління Служби безпеки 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 – 1 550 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина зовнішнього фасаду та частина даху
адміністративної будівлі загальною площею 45,0 м2, вул. Князя Острозького, 14,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку
Тернопільської обласної державної адміністрації, 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 –
1 700 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 15.02.2017
Нежитлові приміщення кімнат № 35’’, 36, 36’’ загальною площею 38,9 м2 у
будівлі (літ. А-3) на першому поверсі навчального корпусу. м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 7. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання
робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 85,0 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі навчального корпусу. м. Львів, смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін
виконання робіт – 5 днів. Вартість робіт – 2 000 грн.
Частина даху будівлі загальною площею 80,0 м2. Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін
виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлове приміщення № 3 загальною площею 27,9 м2 на першому поверсі
одноповерхової будівлі. Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Тернопілля, вул. Стефаника, 6. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 2 080 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 136,6 м2 у напівпідвальному приміщенні триповерхової будівлі. м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 15,4 м2 на другому поверсі триповерхової частини 2-4-поверхової будівлі. м. Львів, вул. Винниченка,
30. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 1 965 грн.
Частина нежитлового приміщення № XXXIX загальною площею 4,0 м2 будівлі
юридичного факультету. м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1 900 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення (№ 27, № 46) загальною площею 57,8 м2 на
першому поверсі адміністративного корпусу. м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1 925 грн.
По об’єкту – нерухоме державне майно – частина даху дев’ятиповерхової будівлі навчального корпусу № 5 площею 130,0 м2 за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 28а подано лише одну заяву відповідно до п.2 розділу V Положення конкурс
вважати таким, що не відбувся. Комісія вирішила повторно провести конкурс по
вищезгаданому об’єкту.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
що відбувся 16.02.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єкта, а саме: необоротні активи державного підприємства
«Мирогощанський державний іподром» за адресою: Рівненська обл., Дубенський
р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка,1 з метою формування статутного капіталу господарського товариства, визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Вартість
послуг – 190 000 грн, термін виконання – 30 календарних днів.
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Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість
Переможець Мета проведення
місцезнаходження, балансоутримувач
робіт/строк
конкурсу
оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання
Нежитлові приміщення – кімн. № 4, 5 на 1-му
Визначення вартості
поверсі 3-поверхової будівлі стендового корпусу
об’єкта з метою про(інв. № 35801) загальною площею 330,8 м2 за
довження договору
оренди
адресою: м. Харків, вул. Весніна, 7, на балансі
Державного підприємства «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут
(УХІН)», 00190443, тел. 704-13-18
Нежитлове приміщення – кімн. № 9 загальною
Визначення вартості
площею 62,8 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового
об’єкта оренди до
200 м2 для поговиробничого корпусу (інв. № 125032) за адресою:
м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, на балансі
дження розрахунку
Державного підприємства науково-дослідного техорендної плати (за
нологічного інституту приладобудування, 14310589
заявою від сторонньої організації)
Нежитлове приміщення – кімн. № 27 другого поверВизначення вартості
ху двоповерхової адміністративної будівлі пошти (інв.
об’єкта з метою про2
№ 2700003) загальною площею 12,9 м за адресою:
довження договору
оренди
Харківська обл., Шевченківський р-н, смт Шевченкове, вул. Леніна, 5, на балансі Харківської дирекції
УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-15-61
Частина нежитлового приміщення на 2-му поверсі
Визначення вартості
14-поверхового адміністративно-учбового корпусу
об’єкта з метою про(інв. № 10300002, літ. А-14) загальною площею
довження договору
41,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 333,
оренди
на балансі Харківського державного університету
харчування та торгівлі, 01566330, тел. 349-45-15
Частина нежитлового приміщення коридору з хімічВизначення вартості
ної сторони (поруч з ліфтом) на сьомому поверсі
об’єкта з метою пронавчального корпусу загальною площею 8,0 м2 за
довження договору
оренди
адресою: м. Харків, пл. Свободи, 4, що перебуває
на балансі Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел. 705-1247
Частина коридору № 18 на 2-му поверсі
Визначення вартості
7-поверхової будівлі поліклініки загальною площею
об’єкта оренди з
2
57,1 м за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 8/10,
метою передачі в
оренду
на балансі ДУ «Територіальне медичне об’єднання
МВС України по Харківській області», 08734011,
тел. (057) 731-59-27
Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 13, 14
Визначення вартості
на другому поверсі блоку «В» 4-поверхового
об’єкта з метою проголовного корпусу клініки (інв. № 10310001)
довження договору
загальною площею 24,0 м2 за адресою: м. Харків,
оренди
вул. Клочківська, 339, на балансі Українського НДІ
протезування, протезобудування та відновлення
працездатності, 03191680, тел. 337-76-30
Нежитлове приміщення (кімн. № 18, 19, 20, 21,
Визначення вартості
22, 23) на 2-му поверсі одинадцятиповерхової буоб’єкта оренди з
дівлі інженерно-лабораторного корпусу, літ. А-11,
метою передачі в
загальною площею 55,6 м2 за адресою: м. Харків,
оренду
вул. Червоношкільна набережна, 2, що перебуває
на балансі Державного проектно-вишукувального
та науково-дослідного інституту «Укренергомережпроект», 0114092, тел. (057) 732-52-61
Нежитлові приміщення – кімн. № 2-1, 2-2, 2-3,
Визначення вартості
2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3 одноповерхової будівлі
об’єкта з метою прогосподарського корпусу (інв. № 10310003, літ.
довження договору
Б-1) загальною площею 154,5 м2 за адресою:
оренди
Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин,
вул. Некрасова, 11, що перебувають на балансі
Державного навчального закладу «Харківський
обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК»,
3288935, тел.: 742-70-30, 742-75-48
Нежитлові приміщення – кімн. № 21 першого поВизначення вартості
верху 3-поверхового нежитлового будинку (інв.
об’єкта з метою про№ 0200011) загальною площею 39,6 м2 за адресою:
довження договору
оренди
Харківська обл., Сахновщинський р-н, смт Сахновщина, вул. Поштова, 6, на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43
Частина нежитлового приміщення на першому
Визначення вартості
поверсі 3-поверхової будівлі навчального корпусу
об’єкта з метою про№ 2 (не використовується у навчальному продовження договору
цесі), інв. № 35747, загальною площею 2,0 м2
оренди
за адресою: м. Харків, вул. Громадянська, 3, що
перебуває на балансі ДВНЗ «Харківській коледж
текстилю та дизайну», 04606538, тел. 700-36-24
Нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі
Визначення вартості
пошти загальною площею 33,34 м2 за адресою:
об’єкта оренди до
200,0 м2 для поХарківська обл., м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор,
162, що перебувають на балансі Державного
годження розрахунку
підприємства «Чугуївський авіаційний ремонтний
орендної плати (за
завод», 08305644, тел. (05746) 4-21-03
заявою від сторонньої організації)
Нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі
Визначення вартості
2
пошти загальною площею 33,3 м за адресою:
об’єкта з метою продовження договору
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новосеоренди
лівка, вул. Дзержинського, 274, що перебувають
на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43
Нежитлові приміщення – кімн. № 3-6 в одноВизначення вартості
поверховій будівлі пошти загальною площею
об’єкта з метою про31,9 м2 за адресою: Харківська обл., Нововододовження договору
оренди
лазький р-н, с. Палатки, вул. Привокзальна, 2, на
балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. 712-46-43
Нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі поВизначення вартості
шти загальною площею 25,35 м2 за адресою: Харківоб’єкта з метою продовження договору
ська обл., Нововодолазький р-н, с. Стара Водолага,
оренди
вул. Широка, 96, на балансі Харківської дирекції
УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43
Нежитлове приміщення – частина вестибуля
Визначення вартості
на першому поверсі шестиповерхової будівлі
об’єкта оренди до
головного учбового корпусу ХНМУ загальною
200,0 м2 для поплощею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, просп.
годження розрахунку
орендної плати (за
Науки, 4, що перебуває на балансі Харківського
заявою від стороннаціонального медичного університету, 01896866,
ньої організації)
тел. 707-73-80
Нежитлове приміщення – частина коридору
Визначення вартості
на першому поверсі шестиповерхової будівлі
об’єкта оренди до
головного учбового корпусу ХНМУ загальною
200,0 м2 для по2
площею 1,0 м за адресою: м. Харків, просп.
годження розрахунку
орендної плати (за
Науки, 4, на балансі Харківського національного
заявою від сторонмедичного університету, код ЄДРПОУ 01896866,
ньої організації)
тел. 707-73-80
Нежитлове приміщення – кімн. № 2 на першоВизначення вартості
му поверсі триповерхової будівлі з триповерхооб’єкта оренди до
вою надбудовою у центральній частині та двома
200,0 м2 для почотириповерховими прибудовами Науковогодження розрахунку
дослідного інституту гігієни праці та професійних
орендної плати (за
захворювань ХНМУ загальною площею 15,1 м2 за
заявою від сторонньої організації)
адресою: м. Харків, вул. Тринклера,6, на балансі
Харківського національного медичного університету, 01896866, тел. 707-73-80
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-12
Визначення вартості
на першому поверсі двоповерхової будівлі учбооб’єкта з метою прового корпусу та бібліотеки, літ. «И-4», загальною
довження договору
площею 8,8 м2 за адресою: м. Харків, просп. Льва
оренди
Ландау, 27 (50-річчя СРСР, 27), на балансі Харківського національного університету внутрішніх
справ (код ЄДРПОУ 08571096), тел.: 739-81-81,
52-31-35
Частина холу другого поверху чотириповерхової
Визначення вартості
будівлі учбового корпусу № 3 (інв. № 1030021),
об’єкта з метою прозагальною площею 7,2 м2 за адресою: Харківська
довження договору
оренди
обл., с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В. В.
Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського
національного аграрного університету ім. В. В.
Докучаєва, 00493764, тел. 93-71-46
Одноповерховий металевий павільйон (інв.
Визначення вартості
об’єкта з метою про№ 10330011) загальною площею 26,75 м2 за адредовження договору
сою: м. Харків, Салтівське шосе, 268, що перебуває
оренди
на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, 01896872, тел. (057) 711-35-56
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 11.01.2017
Нежитлові приміщення № 2-1, № 2-2, № 2-19 загальною площею 54,8 м2 на
першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі літ. «А-3», Львівська
обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 105. Мета проведення оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 950 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення № 107, 108, 109 загальною площею 47,7 м2 на
цокольному поверсі адміністративної будівлі, м. Львів, вул. Стрийська, 35. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 950 грн.
Частина коридору площею 2,0 м2 та частина вестибуля площею 2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 5, м. Львів, вул. Пасічна, 62б. Мета проведення оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 790 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на цокольному
поверсі, м. Львів, вул. Медової Печери, 39а. Мета проведення оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності ТзОВ «ГалСвіт». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 790 грн.
Частина нежитлового приміщення (вестибуль) загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі спортивного корпусу, м. Львів, вул. Черемшини, 31. Мета проведення
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 790 грн.
Будівля лісопильного цеху загальною площею 424,2 м 2, Львівська обл.,
м. Стрий, вул. Харкова, 6з. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є.
Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 570 грн.
Нежитлове приміщення № 79 загальною площею 19,7 м2 на 2-му поверсі,
м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група
«Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 915 грн.
По об’єктах:
модульний павільйон площею 5,3 м2 міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині», Львівська обл., Мостиський р-н, с.Шегині, вул. Дружби, 201;
частина даху площею 24,0 м2, частина горища площею 28,0 м2 та частина зовнішньої стіни площею 8,0 м2 у п’ятиповерховій будівлі гуртожитку, Львівська обл.,
Жовківський р-н, м. Рава-Руська, вул.1 Листопада, 6;
частина даху площею 34,0 м2 та частина зовнішніх стін площею 0,9 м2 дванадцятиповерхової будівлі готелю, м. Львів, вул. Клепарівська, 30;
нежитлове приміщення № 43 площею 16,1 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Святого Володимира, 4а,
подано лише по одній заяві, відповідно до п. 2 розділу V Положення конкурси вважати такими, що не відбулися. Комісія вирішила повторно провести конкурси по
вищезазначених об’єктах.

№
з/п
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IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 21.02.2017
1. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,4 м2 на першому поверсі чотириповерхової адміністративної будівлі (інв. № 10310001), що обліковується
на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні (користуванні) Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління
ДФС у Луганській області, за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Енергетиків, 72. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт», на таких
умовах: вартість послуг – 1 600 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
2. Виробнича база (інв. № 93) у складі: двоповерхова будівля виробничої бази
(літ. А-1-2, а, а1-а8) площею 1 195,8 м2; сарай (літ. Б) площею 38,7 м2; огорожа
(№ 1-4); замощення (№ 1), що обліковується на балансі ДП «Сєверодонецька теплоелектроцентраль», за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 26а. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт», на
таких умовах: вартість послуг – 2 900 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
3. Нежитлове вбудоване приміщення площею 16,4 м2 на першому поверсі
п’ятиповерхової адміністративної будівлі (інв. № 1031100732), що обліковується
на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні (користуванні) Державної податкової інспекції у м. Лисичанську Головного управління
ДФС у Луганській області, за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 347. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт», на таких
умовах: вартість послуг – 1 600 грн, термін виконання робіт – 3 дні.

ремоги, 18. Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості
об’єкта незавершеного будівництва (група Д), що підлягає приватизації шляхом
продажу на аукціоні під розбирання. Галузь народного господарства, основні види
продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт):
незавершене будівництво – громадсько-побутовий корпус. Критий перехід, що
з’єднує його з навчальним корпусом, та підвал не входять до складу об’єкта. Рік
початку будівництва – 1988, рік припинення будівництва – 1991. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова
вартість майна: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата
оцінки: орієнтовно 31.12.2016. Переможець: СОД ФОП Мокров О. П. Вартість робіт:
11 000 грн. Строк виконання: 10 днів.
II. Об’єкти оренди.
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IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 12.01.2017
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
1,0 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі АПК (інв. № 66, реєстраційний номер 32320594.5.СВЖЦОН176) за адресою: Луганська обл., смт Тошківка, вул. Челюскіна, 3б. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт», на
таких умовах: вартість послуг – 1 690 грн, термін виконання робіт – 3 дні.

нежитлового приміщення центрального відділення поштового зв’язку площею 5,0 м2 за адресою: вул. Шевченка, 48/36, м. Кобеляки, Полтавська обл., що
обліковується на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 100,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 45,9 м2 за адресою: вул. Є. Гребінки, 3, м. Гребінка, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДКСУ у Гребінківському районі Полтавської області. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1 300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів;
нежитлового приміщення площею 83,6 м2 за адресою: вул. Соборності (Леніна), 21, с. Максимівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., що обліковується на
балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1 400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 58,1 м2 за адресою: вул. Полтавська, 44, с. Бутенки, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПД УДППЗ
«Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 91,3 м2 за адресою: вул. Богданова (Миру), 6,
с. Хорішки, Козельщинський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПД
УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 251,2 м2 за адресою: вул. Позена (Карла Маркса), 4, с. Оболонь, Семенівський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПД
УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлових приміщень відділення зв’язку площею 43,4 м2 за адресою: вул. Київська, 133, с. Піщане, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 300,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 10,6 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 – 1 100,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 54,0 м2 за адресою: вул. Миру (Леніна), 50а, с. Опришки, Глобинський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі
ПСПОВ «Колос». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення (будівля) площею 47,4 м2 за адресою: вул. Європейська, 9, м. Полтава, що обліковується на балансі ДНЗ «Електрорадіотехнічний ліцей
м. Полтави». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 100,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового вбудованого приміщення площею 46,8 м2 за адресою: вул. Небесної
Сотні, 77, м. Полтава, що обліковується на балансі ВДНЗУ «Українська стоматологічна академія». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 100,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення коридору першого поверху приміщення лікувального корпусу площею 2,0 м2 та частина нежитлового приміщення вестибуля
першого поверху приміщення спального корпусу № 2 площею 1,5 м2 за адресою:
вул. Харківка, 64, м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі
Спеціалізованого Миргородського санаторію «Слава». Мета оцінки – укладення
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 259,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення в адміністративній будівлі загальною площею 3,0 м2
за адресою: вул. Європейська, 155, м. Полтава, що обліковується на балансі Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області. Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 163,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 18,7 м2 за адресою: вул. Миру, 8, с. Полузір’я,
Новосанжарський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПД УДППЗ
«Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
частини технічного поверху площею 4,01 м2 та частини даху площею 47,25 м2,
загальною площею 51,26 м2 за адресою: вул. Олени Пчілки, 44, м. Полтава, що обліковується на балансі ВДНЗУ «Українська стоматологічна академія». Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 390,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

2 000/3

вул. Урожайна (Дзержинського), 1, що перебуває на балансі агропромислового виробничого приватного підприємства «Украгротехнологія», вартість робіт – 2 600,00
грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет»
по об’єкту оренди – частина приміщення котельні площею 82,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Діброви, 77/95, що перебуває на балансі
Військової частини 2269 Національної гвардії України, вартість робіт – 1 886,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ТОВ «АН Експерт» по об’єктах оренди:
приміщення будівлі загальною площею 386,80 м2 за адресою: Кіровоградська
обл., м. Олександрія, вул. Толбухіна, 9а, що перебуває на балансі 2-го державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби з надзвичайних
ситуацій України у Кіровоградській області, вартість робіт – 1 950,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні;
приміщення матеріального складу № 2 загальною площею 840,7 м2 за адресою:
Кіровоградська обл., м. Кіровоград, проїзд Аджамський, 3, що перебувають на балансі Кіровоградської гідрогеологомеліоративної партії, вартість робіт – 1 950,00
грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
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Продовження таблиці

ФОП Сорокіна І. М.

Вартість
Переможець
робіт/строк
конкурсу
виконання

1 900/3

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
22 Частина нежитлового приміщення коридору,
кімн. № 24 на 2-му поверсі 5-поверхової будівлі
учбового комплексу (літ. А-5, інв. № 46510),
пам’ятка архітектури, за адресою: м. Харків, пл.
Конституції, 11, загальною площею 1,0 м2, що
перебуває на балансі Харківського національного
університету мистецтв ім. І. П. Котляревського,
02214350, тел. 731-10-95
№
з/п

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

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 10.01.2017
Частина даху площею 2,0 м2 будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі ДНЗ
«Бериславський професійний аграрний ліцей», за адресою: Херсонська обл., Бериславський р-н, с-ще Червоний Маяк, вул. Центральна, 1б, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 050,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 162,7 м2 у будівлі поштового зв’язку № 34 (реєстровий номер 21560045.2200.АААЖЕИ933), що перебувають на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон,
просп. 200 років Херсона, 16, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 800,00 грн.
Строк виконання робіт – 5 днів.
Частина цеху по в’язці віників площею 660,2 м2, що перебуває на балансі ДП
«Великокопанівське лісомисливське господарство», за адресою: Херсонська
обл., Цюрупинський р-н, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а, переможець конкурсу –
ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Вартість робіт – 2 000,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
державної власності, що відбувся 12.01.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – нежитлова будівля (павільйон) загальною площею 116,3 м2, що обліковується на балансі Хмельницької філії «Концерну «Військторгсервіс», за адресою:
м. Хмельницький, вул. Ціолковського, 1/1, визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 500,00 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 оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення загальною площею 226,3 м2 в одноповерховій будівлі складу № 2,
що обліковується на балансі Хмельницької філії «Концерну «Військторгсервіс», за
адресою: м. Хмельницький, вул. Ю. Сіцінського, 11, визнано ПП «ТЗК – Експерт».
Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ПП «Аксіома» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 46,8 м2 будівлі майстерні на стоянці № 2, що
перебувають на балансі Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою:
м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 720 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 46,8 м2 будівлі майстерні на стоянці № 2, що
перебувають на балансі Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою:
м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 720 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – нежитлові приміщення площею 61,0 м2
на другому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 37 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 075 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна).

№
з/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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 10.01.2017
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення будівлі площею 36,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики
у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Тихий, 3а, м. Умань,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Проценко Надія Олександрівна. Дата
оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано КТ АЕО «Фатум». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1 650 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 3 площею 442,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський національний університет садівництва.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Інститутська, 13, м. Умань, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого
типу № 3 м. Умані Черкаської області. Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП Борейко В. А. Термін
виконання роботи – 4 календарних дні, вартість послуг – 2 550 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове напівпідвальне приміщення їдальні технікуму
5-поверхового навчального корпусу № 4 площею 446,5 м2; частина приміщення навчального корпусу № 4 площею 16,4 м2; частина приміщення навчального корпусу
№ 3 площею 13,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
політехнічний технікум. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна/Дашковича, 226/62, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Шендрик Світлана Вікторівна. Дата
оцінки: 31.12.2016. Конкурс не відбувся, не надійшло жодної заяви від СОД.
3. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху адмінбудівлі загальною площею 41,6 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 Дибенко Ірина Миколаївна. Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1 650 грн.
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 04.01.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ «ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єктах:
нежитлові приміщення загальною площею 923,2 м2 (кімн. № 100, 101, 105) на
першому поверсі (кімн. № 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32) на другому поверсі (кімн.
№ 402, 403, 406, 407, 408, 409, 410) на четвертому поверсі та кімн. № 903 на дев’ятому
поверсі дев’ятиповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі ДП «Чернігівський
державний центр науки, інновацій та інформатизації», за адресою: м. Чернігів,
вул. П’ятницька, 39 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
будівля складу-гаража-майстерні (Г-1) площею 288,7 м2, що перебуває на балансі Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 634 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ангар (К-1) площею 350,9 м2, що перебуває на балансі Академії Державної
пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 634 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
одноповерхова будівля майстерні (В-1) площею 80,5 м2, що перебуває на балансі Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 634 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єктах:
нежитлові приміщення на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі площею
79,4 м2, що перебуває на балансі Головного територіального управління юстиції у
Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 6
(вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
1/3 частина даху будівлі тренувальної вежі та нежитлове приміщення площею
10,7 м2 будівлі тренувальної вежі, що перебуває на балансі Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів,
вул. Підводника Китицина, 19 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5
календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – 1/4 частина радіовежі, що перебуває
на балансі Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Воскресінська, 1
(вартість виконання робіт з оцінки – 2 075 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту – нежитлові приміщення площею 28,08 м2 на
першому поверсі триповерхової виробничої будівлі та приміщення площею 67,9 м2
будівлі гаража, що перебуває на балансі Чернігівського міжрайонного управління
водного господарства, за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 233 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних днів 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 відбулися 11.01.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 04.01.2017
Термін виВартість
конання,
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
СОД –
виконання
Площа, м2
календароцінки
оцінки
переможець
робіт, грн
них днів
Нерухоме майно
162,5
м. Київ, бульв. Л.
ФОП Рябченко
2
3 700
Українки, 26
О. М.
Нежитлове при55,1
м. Київ, вул. Попу- ТОВ «Сарос»
4
3 480
міщення
дренка, 54
Частина нежитло75,1
м. Київ, вул. Сими- ТОВ «Сарос»
4
3 530
вого приміщення
ренка, 1
Нежитлове при175,0
м. Київ,
ТОВ «Українські
3
3 750
міщення – частина
вул. В. Винниченка, інноваційні конпам’ятки архі9 (вул. Ю. Коцюбин- сультанти»
тектури
ського, 9)
Частина нежитло3,0
м. Київ, пл. Контрак- ТОВ «Сарос»
4
3 150
вого приміщення
това, 4, корпус № 3
Нежитлове при93,2
м. Київ, вул. Героїв ТОВ «Сарос»
4
3 530
міщення
Космосу, 8б літ. «А»
Нежитлове при100,0
м. Київ, просп. Ко- ТОВ «Сарос»
4
3 580
міщення
марова, 1, корпус
№ 8а
Зовнішній фасад
1736,0
м. Київ, вул. Антоно- ПП «Гарант4
6 000
будівлі
вича, 180
Експерт»
Зовнішній фасад
1736,0
м. Київ, вул. Антоно- ПП «Гарант4
6 000
будівлі
вича, 180
Експерт»
Зовнішній фасад
505,7
м. Київ, вул. Антоно- ПП «Гарант4
6 000
будівлі
вича, 180
Експерт»
Зовнішній фасад
110,0
м. Київ, вул. Антоно- ПП «Гарант4
4 500
будівлі
вича, 180
Експерт»
Нежитлове при36,5
м. Київ, вул. Костян- ТОВ «Сарос»
4
3 370
міщення
тинівська, 68
Нежитлове при21,4
м. Київ, бульв. Л.
ТОВ «Сарос»
4
3 330
міщення
Українки, 26
Нежитлове при2,0
м. Київ, просп. Кома- ТОВ «Сарос»
4
3 200
міщення
рова, 1
Окреме індивіду6 953,0
м. Київ, вул. П. Шу- ДП «Київський
4
18 500
ально визначене
това, 9/с. Кийлів, Бо- аукціонний центр»
майно
риспільського р-ну, ДАК «Національна
Київської обл.
мережа аукціонних центрів»
Нежитлове при84,79
м. Київ, вул. І. КуТОВ «Сарос»
3
3 500
міщення
дрі, 32
Нежитлове при15,0
м. Київ, вул. ОсвіПП «Гарант4
3 300
міщення
ти, 7
Експерт»
Частина даху та
19,5 (у т. м. Київ, вул. Попу- ПП «Гарант4
3 600
технічного поверху ч.15,5 та 4,0) дренка, 54
Експерт»
Частина нежитло4,50
м. Київ, вул. Краси- ПП «Експерт3
3 300
вого приміщення
лівська, 6
Аналітик»
Частина нежитло10,0
м. Київ, вул. Політех- ТОВ «Сарос»
4
3 320
вого приміщення
нічна, 35
Частина нежитло1,0
м. Київ, вул. МаТОВ «Сарос»
3
3 240
вого приміщення
ричанська, 4 (вул.
Бубнова, 4)
Частина нежитло9,0
м. Київ, вул. ГарТОВ «Сарос»
3
3 280
вого приміщення
матна, 2
Частина даху та
14,5 (у т. ч. м. Київ,
СПД Чайка С. О.
4
3 600
технічного по3,00 та 11,5) вул. Немировичаверху
Данченка, 2
Частина даху та
10,0 (у т. ч. м. Київ, вул. КіквіСПД Чайка С. О.
4
3 700
частина горища
3,0 та 7,0) дзе, 35
Нежитлове при171,3
м. Київ, ЖитомирПП «Гарант4
3 800
міщення
ське шосе, 15-й км Експерт»
Нежитлове при19,0
м. Київ, просп. Кома- ТОВ «Сарос»
4
3 320
міщення
рова, 1

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 18.01.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – одноповерхової будівлі станції перекачки фекальних стоків (літ. А), яка складається з двох частин: основної частини у вигляді
кола та прибудови з щитовою та вбиральнею загальною площею 30,5 м2, що перебуває на балансі ТОВ «Вінницький крупозавод», за адресою: 23240, Вінницька
обл., Вінницький р-н, смт Десна, вул. Гагаріна, 6а з метою продовження строку дії
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 565 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 2 площею
6,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, за адресою: м. Вінниця,
вул. Стуса/Пирогова, 2/19 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлові вбудовані приміщення: № 1 (8,8 м2) , № 22
(6,9 м2) , № 23 (38,9 м2) загальною площею 54,6 м2 у підвалі 3-поверхового адміністративного будинку (літ. А), що перебувають на балансі Козятинського міськрайонного
центру зайнятості, за адресою: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин,
вул. П. Орлика, 19 з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 8 (19,9 м2) , № 9
(31,2 м2) , част. № 11 (3,1 м2) загальною площею 54,2 м2 на 1-му поверсі будівлі,
що перебувають на балансі Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Вінницька обл., Немирівський р-н, смт Брацлав, вул. Соборна (колишня Леніна),
28, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 990 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення № 1 площею
3,0 м2 у приміщенні № 8 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі адміністративного
корпусу (А1), що перебуває на балансі Вінницької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області, за адресою: 21027,
м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка (колишня 30-річчя Перемоги), 21 з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 850 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлової будівлі їдальні (літ. А) загальною площею
205,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу КСП «Угарівське» та перебуває на
позабалансовому рахунку Угарівської сільської ради, за адресою: 22625, Вінницька
обл., Оратівський р-н, с. Угарове, вул. Молодіжна, 46а з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 700 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності разом із земельною ділянкою,
що відбувся 20.01.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи А – колишнього цеху розливу
горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2; колишнього відділу приготування
горілки (літ. «Т1») загальною площею 151,4 м2; колишнього цеху виноробства (літ.
«Т2») загальною площею 1 164,5 м2 (разом із земельною ділянкою площею 0,1437
га), що перебувають на балансі ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», за адресою: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21 з метою приватизації

Над номером працювали:
О. В. Царуліца
(видавнича підготовка)

Т. м. утеченко
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

Фонд державного
майна України,
вул. Генерала
Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01601

шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 21 календарний день.
Вартість надання послуг з оцінки – 4 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи А – будівлі колишнього цеху розливу
вина (літ. «Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1127,4 м2 (разом із земельною ділянкою площею 0,2563 га), що перебувають на балансі ПрАТ «Агрокомплекс
Хмільникпродукт», за адресою: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука,
21 з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 21 календарний день. Вартість надання послуг з оцінки – 4 200 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 20.01.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВІНЕКС» щодо визначення вартості об’єкта
державної власності групи А – приміщень їдальні загальною площею 308,8 м2, що
перебувають на зберіганні ПАТ «Ямпільський консервний завод», за адресою: Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6 з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 20 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 3 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи Д – не завершеного будівництвом
житлового будинку з господарськими приміщеннями – садиба № 3 в кварталі
№ 14, що перебуває на балансі Управління капітального будівництва облдержадміністрації, за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи
(Самчинці), вул. Мельника, 82 з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Строк надання послуг з оцінки – 18 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 3 020 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи А – господарського корпусу з котельнею загальною площею 319,7 м2, що перебуває на балансі ПАТ «Крижопільське
АТП-10539», за адресою: Вінницька обл., смт Крижопіль, вул. Залізної дивізії, 30 з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки –
18 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 650 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВІНЕКС» щодо визначення вартості об’єкта
державної власності групи А – нежитлових вбудованих приміщень загальною
площею 145,9 м2, у т. ч. ( № 6-1 площею 95,7 м2; № 6-2 площею 29,6 м2; № 6-3
площею 5,0 м2, № 8-1 площею 15,6 м2) на 1-му поверсі будівлі магазину літ. «А»
(торговельного комплексу), які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ліквідованого колективного сільськогосподарського підприємства «Красне»
та орендуються ФОП Мельник Л. Ф., за адресою: 23116, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 1а з метою приватизації шляхом викупу з
компенсацією орендарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок
власних коштів за час оренди. Строк надання послуг з оцінки – 20 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3 000 грн.

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 12.01.2017

1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 257,59 м2. Балансоутримувач: Павлоградський технікум ДВНЗ «НГУ». Адреса: м. Павлоград, вул. Ганни Світличної, 63. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт –
3 700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 81,3 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса: м.
Дніпропетровськ, вул. Бердянська, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Добрун А. П.
Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 18,58 м2. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут
трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади». Адреса: м. Дніпро, вул. Писаржевського,
1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Добрун А. П. Вартість роботи – 3 500,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 5.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 24,7 м2. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут
трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади». Адреса: м. Дніпро, вул. Писаржевського,
1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Добрун А. П. Вартість робіт – 3 500,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 5.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 62,0 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 300,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
4,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О.
Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 38а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт – 3 700,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 5.
7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний
університет. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 44/1. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт – 3 700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний
університет. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 44к. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт – 3 700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний
університет. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість робіт – 3 400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки ім. Є. О. Патона. Адреса: м. Дніпропетровськ (Дніпро), вул. В. Моссаковського
(К. Цеткін), 2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт – 3
700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,8 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. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість робіт – 3 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 18,49 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. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість робіт – 3 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 45,0 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. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість робіт – 3 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 21,6 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. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість робіт – 3 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 47,24 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. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість робіт – 3 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 83,93 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська
(Миронова), 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Добрун А. П. Вартість робіт –
3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
17. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 46,3 м2. Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 17. Адреса: Дніпропетровська обл., с. Миролюбівка, вул. Квітнева, 1 (Леніна, 7). Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість робіт – 3 700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
18. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
6,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О.
Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Велікодний С. О.
Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт – 3 700,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 5.
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