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Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
Оголошення про вивчення попиту
ВОЛИНСЬКА область

Пропонуються до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкти
державної власності разом із земельними ділянками:
І. Група інвентарних об’єктів у складі: будівля, споруди, передавальні пристрої та обладнання (разом із земельною ділянкою) за адресою: вул. Карбишева, 3, м. Луцьк, що перебуває на балансі ТОВ «Луцька
картонно-паперова фабрика» на умовах договору зберігання.
1. Будівля: насосна станція перекачування промислових стоків (літ. П)
загальною площею 94 м2. Відомості про об’єкт: будівля окремо розташована; одноповерхова; рік побудови – 1972; фундамент бетонний; перекриття
(міжповерхові, надпідвальні, горищні): надпідвальне – бетонне монолітне,
горищне – настил дощок по металевих рейках; стіни та перегородки цегляні; покрівля – руберойд. Стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо
не виділена; орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0074 га.
2. Споруди:
камера утворення осаду (літ. Л) загальною площею 83,6 м2. Відомості
про об’єкт: споруда окремо розташована; рік побудови – 1972; фундамент – земельні роботи; стіни – залізобетон; підлога – залізобетон. Стан
задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо
не виділена; орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0092 га;
споруда, відстійник радіальний (літ. – Н) загальною площею 28,3 м2.
Відомості про об’єкт: окремо розташована; рік побудови – 1972; фундамент – земельні роботи; стіни – залізобетон; підлога – залізобетон. Стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо
не виділена; орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0031 га;
відстійник радіальний (літ. – М) загальною площею 26,4 м2. Відомості про
об’єкт: споруда окремо розташована; рік побудови – 1972; фундамент – земельні роботи; стіни – залізобетон; підлога – залізобетон. Стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо
не виділена; орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0029 га;
резервуар (літ. О) загальною площею 1,5 м2. Відомості про об’єкт: окремо розташований; рік побудови – 1972; фундамент – земельні роботи; стіни – залізобетон; підлога – залізобетон. Стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо
не виділена; орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0002 га;
споруда, центрифуга (літ. – Й) загальною площею 216,3 м2. Відомості про
об’єкт: споруда окремо розташована; рік побудови – 1972; фундамент – земельні роботи; стіни – залізобетон; підлога бетон. Стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо
не виділена; орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0233 га;
споруда, центрифуга (літ. – К) загальною площею 216,3 м2. Відомості про
об’єкт: споруда окремо розташована; рік побудови – 1972; фундамент – земельні роботи; стіни – залізобетон; підлога бетон. Стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо
не виділена; орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0233 га;
центрифуга (літ. Ї) загальною площею 216,3 м2. Відомості про об’єкт:
споруда окремо розташована; рік побудови – 1972; фундамент – земельні
роботи; стіни – залізобетон; підлога – бетон. Стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо
не виділена; орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0233 га;
споруда, центрифуга (літ. – Н) загальною площею 216,3 м2. Відомості про
об’єкт: споруда окремо розташована; рік побудови – 1972; фундамент – земельні роботи; стіни – залізобетон; підлога – бетон. Стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо
не виділена; орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0233 га.
3. Передавальні пристрої: трубопроводи очисних споруд. Відомості
про об’єкт: пролягають під землею; залізобетонні; загальна протяжність –
660 пог. м; діаметр – 500 мм.
4. Обладнання: блок переміщення очисних споруд. Відомості про об’єкт:
представляє собою комплекс технологічного обладнання, призначеного для
проведення очищення стічних вод, до складу якого входять: насос 2Ф-12,
подача 32 м3/год., напор Н-9,5м (2 шт.); двигун 4 кВт, 1450 об./хв. (2 шт.);
засувка чугунка діаметром 100 мм (2 шт.).
ІІ. Цех механічного обезвожування осаду (літ. І-2) загальною
площею 693,1 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: вул.
Карбишева, 3, м. Луцьк, який перебуває на балансі ТОВ «Луцька картоннопаперова фабрика» на умовах договору зберігання. Відомості про об’єкт:
цех окремо розташований; двоповерховий; рік побудови – 1972; перекриття (міжповерхові, надпідвальні, горищні) – залізобетонні плити; стіни – залізобетонні панелі; перегородки цегляні; покрівля – руберойд на суміщеному
дахові; фундамент – залізобетон.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо
не виділена; орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0451 га.
Більш докладну інформацію щодо зазначених об’єктів можна отримати в РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: Київський майдан,
9, каб. 815, 43027, Волинська обл., м. Луцьк, тел. (0332) 24-34-77,
e-mail: rvlutsk_07@spfu.gov.ua.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину літ. «А» загальною площею 20,9 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь,
вул. Покровська, 211,О.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса:
24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Інформація про об'єкт: будівля магазину 1986 року побудови загальною
площею 20,9 м2 забезпечена лише електропостачанням.
Інформація про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,00622 га.
Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 83 266,00 грн, у т. ч.: вартість будівлі магазину – 72 648,00 грн, вартість земельної ділянки – 10 618,00
грн., ПДВ – 16 653,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 99 919,20
грн, у т. ч.: вартість будівлі магазину – 87 177,60 грн, вартість земельної ділянки – 12 741,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі
ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до
нормативно-правових актів та вимог державних органів, що погодили проект відведення земельної ділянки.
Засоби платежу – грошові кошти.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кош
ти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за
ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 9 991,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37312072000391 в ДКСУ
м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в
аукціоні – 29.08.2016 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02.09.2016
Українською універсальною біржею, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових 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 Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25.09.2015 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 електронну адресу: auk@uub.
com.ua до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної
біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) 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 заяви 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
Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46, час роботи з
8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-2) з підвалом загальною площею 1 356,3 м2, тротуар-І.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ,
вул. Тагільська, 9.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 5393043, ПАТ «Дніпровський
металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» за адресою: 51925,
Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18б.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єктом є двоповерхова нежитлова
будівля (літ. А-2) з підвалом загальною площею 1356,3 м2., тротуаром-І. Рік
побудови – 1949. На даний час об’єкт не використовується. До приміщення підведені основні комунікації. Потребує проведення ремонту із заміною
аварійних конструкцій та посилення непридатних.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 297 151,00 грн, ПДВ – 459 430,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 756 581,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх
санітарних, протипожежних та інших правил по утриманню об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України;
право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під
об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну
продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу
прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору
купівлі-продажу. Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ»)
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012,
код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 275 658,10 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354
у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації – нежитлової
будівлі (літ. А-2) з підвалом загальною площею 1356,3 м2, тротуару-І, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ,
вул. Тагільська, 9»).
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 29 серпня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів» в особі філії «Дніпропетровський аукціонний центр»
(http://nmac.net.ua) 02 вересня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
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 Фонду
державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та 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 сайті публічного акціонерного
товариства Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Дніпропетровський аукціонний
центр» публічного акціонерного товариства Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» (49044, м. Дніпропетровськ,
вул. Шевченка, 18б, оф. 10) 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 заяви 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
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ФДМУ – 25 років

наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772
та 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. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36 з 8.00
до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.:
(056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі (будівлі магазину №42) – нежитлове приміщення № 4 площею 1 539,5 м2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, просп.
Перемоги, 28, прим. 4.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00190905, ПрАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50064, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єктом є частина триповерхової
будівлі літ. А-3 з підвалом літ. А п/д, входами в підвал літ. а’п/д, тамбуром
загальною площею 1 539,5 м2. Рік побудови – 1970. На теперішній час об’єкт
не використовується. До приміщення підведені основні комунікації. Потребує
капітального ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 599 002,00 грн, ПДВ – 319 800,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 918 802,40 грн.
Умови продажу: використовувати зі збереженням профілю чи за його зміною; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил по утриманню об’єкта та дотримання санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію
нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації; подальше

відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для
нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 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 до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації
покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну
продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу
прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору
купівлі-продажу. Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код
за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 191 880,24 грн, що становить 10% від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354
у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення
платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації – частини нежитлової будівлі (будівлі магазину №42) – нежитлового приміщення № 4 площею
1 539,5 м2, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий
Ріг, просп. Перемоги, 28, прим. 4»).
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 29 серпня 2016 року.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua)
02 вересня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
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
Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та 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 сайті Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул.
Воровського), 51, оф. 11) 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 заяви 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772
та 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. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Центральна, 6, кімн. 36 з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, обідня
перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

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

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єктів незавершеного
будівництва – житлових будинків № 11, 12, 13, 14, 15
1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок № 11.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н,
с. Матвіївка, вул. Побєди, 94.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею
0,1467 га, кадастровий номер: 2321583600:03:001:0340. Виконано підвал
під будинком, підвал частково перекрито залізобетонними плитами. По сараю виконані фундаменти.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
26 847,00 грн, ПДВ – 5 369,40 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 32 216,40 грн.
Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями у розмірі 10% початкової ціни об’єкта, становить 3 221,64 грн.
2. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок № 12.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н,
с. Матвіївка, вул. Побєди, 92.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт розташований на земельній
ділянці площею 0,1465 га, кадастровий номер: 2321583600:03:001:0339.
Виконано підвал під будинком.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
37 206,00 грн., ПДВ – 7 441,20 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 44 647,20 грн.
Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями у розмірі 10% початкової ціни об’єкта, становить 4 464,72 грн.
3. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок № 13.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н,
с. Матвіївка, вул. Побєди, 90.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташовано на земельній ділянці площею
0,1450 га, кадастровий номер: 2321583600:03:001:0338. Виконано підвал
під будинком.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
45 253,00 грн., ПДВ – 9 050,60 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 54 303,60 грн.
Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями у розмірі 10% початкової ціни об’єкта, становить 5 430,36 грн.
4. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок № 14.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н,
с. Матвіївка, вул. Побєди, 88.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею
0,1460 га, кадастровий номер: 2321583600:03:001:0336. Виконано підвал
під будинком та перекриття залізобетонними плитами. По сараю виконані
фундаменти, стіни, перекриття та підлога.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
66 264,00 грн, ПДВ – 13 252,80 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 79 516,80 грн.
Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта, становить 7 951,68 грн.
5. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок № 15.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н,
с. Матвіївка, вул. Побєди, 86.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею
0,1459 га, кадастровий номер: 2321583600:03:001:0335. Виконано підвал під
будинком та перекриття залізобетонними плитами, розпочата кладка стін.
По сараю виконані фундаменти, стіни, перекриття та підлога.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
107 845,00 грн, ПДВ – 21 569,00 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 129 414,00 грн.
Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта, становить 12 941,40 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єктів приватизації:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести
його в експлуатацію без зміни цільового призначення протягом п’яти років з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; забезпечити
вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладання
договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації пере
раховується на р/р № 37311049000444 в Державній казначейській службі
України в м. Києві, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви
учасника аукціону та грошові кошти при розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на р/р № 37189005004385 в Головному управлінні
Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя,
прсп. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій
області, ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні – 05.09.2016.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 09.09.2016, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових 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 Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
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юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на
участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 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 Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна (стара назва:
Червоногвардійська), 40, оф. 120) 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 на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840, зі змінами.
Ознайомитись з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40 з 8.00
до 16.00, п’ятниця з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (061)
226-07-75, 226-07-76.

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної
власності – лазні разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – лазня разом із земельною ділянкою, що перебувала на балансі ліквідованого КСП «Промінь».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Мічуріна,14, с. Гордівці Хотинського району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня розташована на
околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці Хотинського району, у його західній частині, на відстані 250 м від дороги загального користування, на території колишньої тваринницької ферми поруч із приміщенням свиноферми.
Об’єкт являє собою земельну ділянку із незначними ознаками виритої під
фундамент траншеї (виконані земляні роботи). Об’єкт поріс бур’янами та
чагарниками. Рік початку будівництва – 1989.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які
не використані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, або таке, що потребує монтажу.
Об’єкт не законсервований, не охороняється, по межах будівельного
майданчика огорожа відсутня. Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0224 га,
кадастровий № 7325081000:02:003:0310, для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 10 302,00 грн (десять тисяч
триста дві гривні 00 копійок), у тому числі: вартість об’єкта незавершеного
будівництва – 795,50 грн (сімсот дев’яносто п’ять гривень 50 копійок), вартість земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 9 506,50 грн (дев’ять тисяч п’ятсот шість гривень 50 копійок).
ПДВ – 2 060,40 грн (дві тисячі шістдесят гривень 40 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 12 362,4 грн (дванадцять тисяч триста шістдесят дві гривні 40 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного
кодексу протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови
об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з
чинним законодавством України.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації
згідно з чинним законодавством.
5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення
будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору.
6. Подальше відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника
об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 1 236,24 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач –
РВ ФДМУ по Чернівецькій області, ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02.09.2016
Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових 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 Фонду державного
майна України 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 до Української Універсальної біржі на електрону адресу: Abrezickiyuub@
gmail.com. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник
аукціону зобов’язаний надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) 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 заяви 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв – 29.08.2016 включно до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій

області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для
довідок: 51-86-60.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення
ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва
державної власності – молочно-тваринницької
ферми на 200 голів великої рогатої худоби
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби,
що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка
Сокирянського району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочнотваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби знаходиться на околиці села Новоолексіївка на відстані 100 м до дороги місцевого значення.
На будівельному майданчику розпочато будівництво:
родильної на 25 корів з приміщенням для молодняка на 220 голів – являє собою незавершену будівництвом одноповерхову будівлю Н-подібної
форми. Частково змонтований фундамент правого та лівого блоку та стіни
висотою близько 1 м. Технічний стан незадовільний;
корівника на 200 голів – являє собою незавершену будівництвом будівлю Н-подібної форми, що складається з двох двохрядних корівників на 100
корів кожний, між якими знаходиться молочний блок. Змонтований фундамент, стіни, колони. На правому корпусі корівника змонтовані прогони.
Технічний стан незадовільний;
кормоцеху – являє собою незавершену будівництвом двоповерхову
прямокутну будівлю. Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му
поверсі змонтовані перемички на 2-му поверсі не закінчена кладка стін.
Технічний стан – незадовільний;
санпропускника на 15 осіб – зведено фундамент, виконана кладка стін,
внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні та зовнішні поверхні стін частково оштукатурені. Технічний стан незадовільний.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється,
огорожа відсутня.
На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного
будівництва матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для будівництва, зокрема залізобетонні балки – 2 шт., які знаходяться біля кормоцеху. Балки тривалий час знаходились на відкритому будівельному майданчику, тому використання їх за призначенням без технічних
випробувань неможливе та економічно недоцільне.
Технічний стан об’єкта незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського призначення, окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки,
всього – 0,8459 га, у т.ч. під забудовою – 0,2620 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 34 558,00 грн
(тридцять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім гривень 00 коп.), у т. ч.: не завершених будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів
великої рогатої худоби – 33 748,00 грн (тридцять три тисячі сімсот сорок вісім
гривень 00 коп.); матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний
майданчик для об’єкта незавершеного будівництва і не використаних для
будівництва, – 810,00 грн (вісімсот десять гривень 00 коп.).
ПДВ – 6 911,60 грн (шість тисяч дев’ятсот одинадцять гривень 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
41 469,60 грн. (сорок одна тисяча чотириста шістдесят дев’ять гривень 60 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва
та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан
(провести рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3-х років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта
незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення
розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта
незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише
за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 4 146,96 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач –
РВ ФДМУ по Чернівецькій області, ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02.09.2016
Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових 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 Фонду державного
майна України 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 до Української Універсальної біржі на електрону адресу: Abrezickiyuub@
gmail.com. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник
аукціону зобов’язаний надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м.Полтава, вул. Шевченка, 52) 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 на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 29.08.2016 включно до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій
області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для
довідок: 51-86-60.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення
ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 04.08.2016 № 1518)

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 04.08.2016 № 1519)

ЗАПОРІЗЬКА область

ДОНЕЦЬКА область

Дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег» за адресою: Донецька обл., Першотравневий район, смт Ялта,
вул. Курортна, 17, що перебуває на балансі ВАТ «Точмаш» (збереження профілю діяльності).

Туристично-оздоровчий комплекс «Горіховий гай» за адресою: Запорізька обл., Приморський район,
м. Приморськ, вул. Курортна, 25 (збереження профілю діяльності).

КОНКУРСИ З  відбору розробників документації із землеустрою
ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єктів приватизації разом із земельними ділянками
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельними
ділянками, на яких вони розташовані (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт із присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці; внесення відомостей до бази даних
Центру державного земельного кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою та витягу з
Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
 Землеустрою підлягають земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти державної власності групи А: побутовий корпус літ. ТС-II
загальною площею 705,3 м2 разом із земельною ділянкою, громадська будівля (офіс) літ. ОБ-1 загальною площею 327,4 м2 разом із
земельною ділянкою, розташовані за адресою: 36014, Полтавська обл.,
м. Полтава, вул. Харчовиків, 6, балансоутримувач – Колективне підприємство «Полтавський м’ясокомбінат» (ЄДРПОУ 00424214).
Розмір земельних ділянок буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
05.07.2016 № 1291 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного
земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянкці; документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками, інші матеріали
та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по
Полтавській 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 із конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів 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, із 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); документи, 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; згоду
на обробку персональних даних (для фізичних осіб – підприємців).
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається
у календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ
по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23,
кімн. № 421.
Кінцевий термін надання конкурсної документації – 05.09.2016 включно.
Конкурс відбудеться 09.09.2016 о 14.00 у РВ ФДМУ по Полтавській
області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 402.
Телефони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, які будуть залучені до підготовки
до продажу об’єкта, що підлягає приватизації, з метою формування
земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера
(проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній
ділянці), що відбувся 03.08.2016
За результатами конкурсу переможцем визнано фізичну особу – підприємця Мархоцького О. М. по земельній ділянці (землі під господарськими будівлями
і дворами сільськогосподарського призначення), на якій розташований об’єкт
державної власності групи А – одноповерхова будівля лазні загальною площею
146,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ по вирощуванню насіння цукрових буряків «Жданівське» та перебуває на балансі ПАТ «Жданівське»,
за адресою: 22015, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Качанівка,
вул. Кошового, 16. Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,035 га.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності,
на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою,
що відбувся 04.08.2016, щодо виготовлення документації із землеустрою
для підготовки до продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти
державної власності:

об’єкт № 1: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи Ж – їдальня-магазин з обладнанням за адресою:
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Робітнича, 17, переможцем конкурсу визнано ТОВ «Кадастровий центр» (13300, Житомирська
обл., м. Бердичів, вул. Володимирська, 10, кімн. 2);
об’єкти № 2 та № 3: земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва – очисні споруди з бункерним пристроєм та резервуар дощових та стічних вод за адресою: Житомирська обл., м. Малин,
вул. Огієнка, 55, переможцем конкурсу визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «Земельний центр Житомир» (10014, м. Житомир,
вул. Черняховського, 10).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою,
що відбувся 2 серпня 2016 року
Переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, що
відбувся 2 серпня 2016 року у РВ ФДМУ по Харківській області, визнано
Харківську регіональну філію Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» з метою підготовки до продажу об’єктів державної власності (групи Д):
житлового будинку (разом із земельною ділянкою), що перебуває на балансі ДП «Куп’янське лісове господарство», за адресою: 63752, Харківська
обл., Куп’янський р-н, с. Сенькове, вул. Бондаря, 7;
побутового комплексу до житлового будинку (разом із земельною ділянкою), що перебуває на балансі ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», за адресою:
м. Харків, вул. Сергіївська, 8а;
та з метою визначення кадастрового номера земельної ділянки під
об’єктом державної власності (групи А) – нежитловою будівлєю (колишній
гуртожиток на 48 місць) літ. «А-2» загальною площею 378,0 м2, що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Таранівка» (ліквідовано), за адресою: 63448,
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Таранівка, вул. Фабрична (ПТФ), 14.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору виконавців
робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельних ділянок
державної власності, на яких розташовані об’єкти незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації
Конкурс відбувся 28.07.2016.
Переможець конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для
підготовки до продажу земельної ділянки площею 6822,33 м2, яка розташована за адресою: 03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 36в
(Святошинський район м. Києва) – ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів». Вартість робіт – 47 250,00 грн, термін виконання робіт – 83
календарних дні.
Переможець конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для
підготовки до продажу земельної ділянки площею 0,0838 га, яка розташована за адресою: 02092, м. Київ, вул. Сергія Лазо, 5б (Дніпровський район
м. Києва) – ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів». Вартість робіт – 45 250,00 грн, термін виконання робіт – 83 календарних дні.

до уваги оцінювачів
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42
Продовження таблиці

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.06.2016
м. Київ
№ 1243

Про поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами, що зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів та
суб’єктів оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів відповідно до поданої інформації про підвищення кваліфікації за відповідними напрямами оцінки майна (перелік додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію»,
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду
державного майна України в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду

Н. Лебідь
Додаток
до наказу ФДМУ
від 29.06.2016 № 1243

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
№
з/п
1
2
3
4

Свідоцтво про реєстрацію у Державному
Кваліфікаційний документ оцінювача
реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
Аксіненко Андрій Леонідович
229
10-06-2016
МФ № 213 22-09-1995 ІКЦ УТО
Александрова Галина Валентинівна
4394
02-02-2006
МФ № 336 07-06-2003 УКШ
Андросович Руслан Віталійович
9872
23-05-2013
МФ № 8117 17-12-2011 ІКЦ УТО
5058
26-12-2006
ЦМК № 278 25-11-2006 МІБ
Голець Ірина Василівна
5058
26-12-2006
МФ № 4600 25-11-2006 МІБ
Прізвище, ім’я та по батькові

Регiон
м. Одеса
Житомирська обл.
м. Київ
м. Київ
м. Київ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.06.2016
м. Київ
№ 1244

Додаток
до наказу ФДМУ
від 29.06.2016 № 1244

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прізвище, ім’я та по батькові
Антипов Володимир Вікторович
Бикодоров Володимир Миколайович
Бількіна Ольга Григорівна
Близнюкова Ірина Олександрівна
Блюс Дмитро Леонідович
Бондарь Віра Григорівна
Борзяк Олег Вікторович
Боронін Олег Геннадійович
Борт Олена Валеріївна
Вегера Олександр Сергійович

11 Викупець Денис Леонідович
12
13
14
15
16
17
18

Винокуров Сергій Павлович
Власенко Наталія Василівна
Войтова Олена Іванівна
Вусик Наталія Вікторівна
Гайдук Валерій Якович
Галасюк Віктор Валерійович
Галіцин Денис Анатолійович

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
1872
02-12-2004
1878
02-12-2004
2735
04-05-2005
6794
19-08-2008
2421
15-03-2005
10883
10-10-2013
5566
05-06-2007
5565
05-06-2007
1899
07-12-2004
1539
26-08-2004
4984
04-12-2006
4984
04-12-2006
1455
26-07-2004
1596
16-09-2004
1876
02-12-2004
6771
19-08-2008
6644
02-07-2008
6903
13-10-2008
1915
14-12-2004

№ 64 (980)

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 1115
МФ № 1121
МФ № 1123
ЦМК №258
МФ № 1644
МФ № 1289
МФ № 4390
МФ № 4389
МФ № 1127
МФ № 1404
МФ № 4391
МФ № 4380
МФ № 1256
МФ № 1406
МФ № 1133
МФ № 231
МФ № 1138
ЦМК №403
МФ № 1294

дата видачі
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
17-06-2006
20-06-2004
19-06-2004
17-06-2006
17-06-2006
19-06-2004
26-06-2004
17-06-2006
17-06-2006
19-06-2004
26-06-2004
19-06-2004
24-06-2008
19-06-2004
21-06-2008
19-06-2004

Кваліфікаційний документ оцінювача

Прізвище, ім’я та по батькові

номер
МФ № 7818
МФ № 119
МФ № 4567
ЦМК № 469
Серт. № 594
МФ № 7202
МФ № 10
МФ № 124
ЦМК № 529
МФ № 368-ПК
МФ № 125
МФ № 6264
МФ № 5589
МФ № 8153
ЦМК № 541
МФ № 4019
МФ № 4277
МФ № 3582
МФ № 135
МФ № 7226

дата видачі
02-04-2011
31-05-2014
11-11-2006
18-07-2009
08 07 1996
21-12-2009
01-02-2014
31-05-2014
19-12-2009
24-06-2009
31-05-2014
19-07-2008
15-12-2007
27-07-2013
19-12-2009
26-11-2005
15-04-2006
14-05-2005
31-05-2014
21-11-2009

Регiон

навчальний заклад
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
УКШ
ІКЦ УТО
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
УКШ
МІБ
Експерт-Л
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
МІБ
Львів.політех.
Львів.політех.
МІБ
УКШ
Інст. експ. та упр. власн.

м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
Луганська обл.
м. Одеса
м. Київ
м. Київ
Київська обл.
м. Дніпропетровськ
м. Київ
м. Вінниця
м. Вінниця
Львівська обл.
м. Київ
Львівська обл.
Львівська обл.
Запорізька обл.
м. Київ
м. Одеса

Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; УКШ –
ТОВ «Українська комерційна школа»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; Інст. експ. та упр. власн. – ТОВ «Інститут експертизи
та управління власністю»; Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»; Львів. політех. – ВСП «Навчально-науковий
Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська Політехніка».
Продовження таблиці

Про зупинення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якою передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації оцінювачами за відповідними напрямами оцінки майна не рідше одного разу на два роки, НАКАЗУЮ:
1. Зупинити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які не виконали вимоги Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (перелік додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування
громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про
приватизацію» та додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації», на веб-сайті Фонду державного майна України в Інтернеті.
3. онтроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Н. Лебідь

№
з/п

Свідоцтво про реєстрацію у Державному
реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
5 Дмитренко Людмила Леонідівна
8700
13-05-2011
6 Зайцев Дмитро Олександрович
732
08-07-2014
7735
09-09-2009
7 Іванова Ольга Ігорівна
7735
09-09-2009
8 Коренний Георгій Анатолійович
2630
12-04-2005
9 Котелевський Андрій Валерійович
7918
10-12-2009
10 Кузьменко Ігор Сергійович
342
26-02-2014
11 Лутаєв Володимир Костянтинович
701
20-06-2014
12 Малишева Катерина Олександрівна
136
14-03-2016
13 Меньшикова Наталія Анатоліївна
7707
14-08-2009
14 Ніколаєнко Євген Ігорович
737
08-07-2014
6897
09-10-2008
15 Онищук Людмила Сергіївна
6897
09-10-2008
16 Пельо Адріан Володимирович
10355
22-08-2013
17 Плахотна Тетяна Володимирівна
7997
18-01-2010
4661
06-06-2006
18 Савчук Михайло Васильович
4661
06-06-2006
19 Фесенко Олена Григорівна
162
08-04-2016
20 Хазін Дмитро Олександрович
750
21-07-2014
21 Чумаченко Леонід Вікторович
7928
10-12-2009

№
з/п

навчальний заклад
МІБ
МІБ
МІБ
УКШ
Придн.ДАБтА
УКШ
Егіда
Егіда
МІБ
ХЦНТЕІ
Егіда
УКШ
УКШ
ХЦНТЕІ
МІБ
Експерт-Л
МІБ
ІКЦ УТО
УКШ

Регiон
м. Донецьк
м. Донецьк
м. Ужгород
м. Київ
м. Дніпропетровськ
м. Донецьк
м. Харків
м. Харків
м. Донецьк
АРК
АРК

АРК
Донецька обл.
м. Харків
м. Донецьк
м. Суми
м. Київ
м. Дніпропетровськ
м. Київ

№
з/п
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Прізвище, ім’я та по батькові
Галіцина Галина Олександрівна
Давидович Олександр Олександрович
Денисова Людмила Степанівна
Дмитрієв Михайло Валерійович
Долінський Борис Леонідович
Долінський Леонід Борисович
Думбрава Руслан Васильович
Епштейн Михайло Анатолійович
Жердєва Наталя Олексіївна
Жужома Каріне Каренівна
Забельніков Василь Анатолійович
Завальний Андрій Сергійович
Загаріна Олена Анатоліївна
Колядіна Діна Миколаївна
Коркушко Олена Миколаївна
Крупович Максим Юлійович
Кушнєров Олександр Петрович
Кушнір Сергій Янсович
Лагодзінська Любов Семенівна
Леміщенко Галина Федорівна
Лизенко Анатолій Михайлович
Лисенко Віктор Петрович
Лисіков Димитрій Борисович
Малишева Людмила Іванівна
Маліков Станіслав Володимирович
Миргород Світлана Віталіївна
Мізик Михайло Герасимович
Мовмига Сергій Григорович
Морозов Дмитро Володимирович
Некрасова Тетяна Валеріївна
Новікова Наталія Борисівна
Огірчук Людмила Филимонівна
Панич Олексій Олексійович
Пащук Катерина Петрівна
Пижов Сергій Леонідович
Піменова Анжеліка Генріхівна
Пітько Юрій Борисович
Покотілов Кирило Володимирович

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
1971
17-12-2004
1871
02-12-2004
660
16-05-2014
739
08-07-2014
1602
16-09-2004
1565
15-09-2004
753
22-07-2014
1643
08-10-2004
1929
14-12-2004
1932
14-12-2004
8
11-01-2014
236
16-06-2016
728
08-07-2014
6311
05-03-2008
4730
12-07-2006
4781
19-07-2006
720
08-07-2014
1440
19-07-2004
7
11-01-2014
3692
14-07-2005
3619
14-07-2005
4731
12-07-2006
1985
17-12-2004
1815
25-11-2004
2026
30-12-2004
1576
15-09-2004
3865
18-08-2005
1829
25-11-2004
5851
24-09-2007
2856
19-05-2005
3781
01-08-2005
1533
26-08-2004
1918
14-12-2004
1741
05-11-2004
5060
26-12-2006
3321
22-06-2005
5568
05-06-2007
5567
05-06-2007

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 1293
МФ № 1146
МФ № 1300
МФ № 143
МФ № 1302
МФ № 1303
МФ № 144
МФ № 1306
МФ № 1155
МФ № 1156
МФ № 1408
МФ № 8228
МФ № 145
МФ №1172
МФ № 4368
МФ № 4410
МФ № 151
МФ № 1178
МФ № 1179
МФ № 1182
МФ № 1183
МФ № 4367
МФ № 1184
МФ № 1186
МФ № 1187
МФ № 1418
МФ № 1328
МФ № 1195
МФ № 4392
МФ № 1333
МФ № 1201
МФ № 1338
МФ № 1349
МФ № 1270
МФ № 4411
МФ № 1209
МФ № 4394
МФ № 4395

дата видачі
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
14-06-2014
19-06-2004
19-06-2004
14-06-2014
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
26-06-2004
26-10-2013
14-06-2014
19-06-2004
17-06-2006
17-06-2006
14-06-2014
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
17-06-2006
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
26-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
17-06-2006
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
17-06-2006
19-06-2004
17-06-2006
17-06-2006

навчальний заклад
УКШ
МІБ
УКШ
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
УКШ
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
МІБ
МІБ
ХЦНТЕІ
МІБ
Інст. експ. та упр. власн.
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
Інст. експ. та упр. власн.
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
УКШ
МІБ
МІБ
МІБ
ХЦНТЕІ
УКШ
МІБ
Егіда
УКШ
МІБ
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
МІБ
Егіда
Егіда

Регiон
м. Київ
м. Донецьк
м. Хмельницький
м. Миколаїв
м. Київ
м. Київ
м. Одеса
АРК
м. Донецьк
м. Донецьк
м. Донецьк
м. Київ
м. Одеса
Донецька обл.
м. Київ
м. Донецьк
м. Одеса
м. Київ
Київська обл.
м. Донецьк
Донецька обл.
м. Київ
м. Донецьк
м. Донецьк
м. Донецьк
м. Харків
м. Луганськ
м. Донецьк
м. Сімферополь
м. Суми
м. Донецьк
м. Київ
м. Київ
м. Київ
Донецька обл.
м. Донецьк
м. Харків
м. Харків

10 серпня 2016 року
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ФДМУ – 25 років
Продовження таблиці

№
з/п
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Прізвище, ім’я та по батькові
Попов Руслан Михайлович
Прядко Михайло Володимирович
Рогашевська Марина Василівна
Романій Данило Олексійович
Роменська Тетяна Геннадіївна
Рязанцева Оксана Олександрівна
Сакало Ніна Миколаївна
Сало Валентина Федорівна
Скориченко Тетяна Іванівна
Снаговська Тетяна Михайлівна
Сорокіна Вікторія Дмитрівна
Сочинський Анатолій Леонідович
Стукан Олексій Олександрович
Супруненко Любов Анатоліївна
Суханова Тетяна Іванівна
Тимошенко Вячеслав Вадимович
Тимощик Лілія Павлівна
Токар Олександр Павлович

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
2091
31-12-2004
2044
30-12-2004
11726
04-12-2013
1649
08-10-2004
2087
30-12-2004
11403
30-10-2013
5882
01-10-2007
4426
15-02-2006
738
08-07-2014
2039
30-12-2004
2210
01-02-2005
2096
30-12-2004
872
28-10-2014
1526
19-08-2004
1571
19-09-2004
4829
14-08-2006
6595
09-06-2008
2077
30-12-2004

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 1214
МФ № 1215
МФ № 1360
МФ № 1361
МФ № 1220
МФ № 1274
МФ № 1367
МФ № 1368
МФ № 156
МФ № 1372
МФ № 1375
МФ № 1436
МФ № 171
МФ № 1378
МФ № 1379
МФ № 4371
МФ № 1228
МФ № 1229

дата видачі
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
14-06-2014
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
14-06-2014
19-06-2004
19-06-2004
17-06-2006
19-06-2004
19-06-2004

навчальний заклад
МІБ
МІБ
УКШ
УКШ
МІБ
УКШ
УКШ
УКШ
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
УКШ
МІБ
Донец.ДТУ
УКШ
УКШ
ТПП України
МІБ
МІБ

Регiон
Донецька обл.
м. Донецьк
Дніпропетровська обл.
АРК
м. Донецьк
Донецька обл.
м. Кіровоград
Донецька обл.
м. Одеса
м. Львів
м. Київ
м. Донецьк
м. Київ
м. Київ
Луганська обл.
Кіровоградська обл.
м. Київ
м. Донецьк

Продовження таблиці

№
з/п
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Прізвище, ім’я та по батькові
Тостановська Анастасія Володимирівна
Трачук Ганна Яківна
Трошин Юрій Ігорович
Федіна Наталя Володимирівна
Хохлов Олександр Сергійович
Хребтань Галина Михайлівна
Циганков Володимир Якович
Чапко Ярослава Ігорівна
Чиркова Лариса Іванівна
Чорна Ірина Петрівна
Шевченко Алла Борисівна
Якименко Руслан Костянтинович
Якубовська Тетяна Іванівна

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
730
08-07-2014
2934
01-06-2005
8598
21-02-2011
723
08-07-2014
914
01-12-2014
2669
18-04-2005
2167
26-01-2005
1567
15-09-2004
11817
05-12-2013
1862
01-12-2004
715
08-07-2014
154
31-07-2015
2083
30-12-2004

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 159
МФ № 1382
МФ № 1230
МФ № 160
МФ № 225
МФ № 1395
МФ № 1237
МФ № 1238
МФ № 1241
МФ № 1429
МФ № 162
МФ №163
МФ № 1250

дата видачі
14-06-2014
19-06-2004
19-06-2004
14-06-2014
20-06-2014
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
19-06-2004
26-06-2004
14-06-2014
14-06-2014
19-06-2004

навчальний заклад
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
МІБ
Інст. експ. та упр. власн.
ХЦНТЕІ
УКШ
МІБ
МІБ
МІБ
ХЦНТЕІ
Інст. експ. та упр. власн.
Інст. експ. та упр. власн.
МІБ

Регiон
м. Одеса
м. Хмельницький
м. Донецьк
м. Одеса
м. Харків
м. Київ
м. Донецьк
м. Київ
м. Донецьк
Луганська обл.
м. Одеса
м. Одеса
м. Донецьк

Примітка. МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; Придн.ДАБтА – ДВНЗ
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; ХЦНТЕІ – ПрАТ
«Харківський центр науково-технічної та економічної інформації»; Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»; ІКЦ
УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; Інст. експ. та упр. власн. –
ТОВ «Інститут експертизи та управління власністю»; Донец.ДТУ – Донецький державний технічний університет; ТПП України – Торговопромислова палата України.

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 № 15
(4,2 м2), № 16 (4,3 м2) загальною площею 8,5 м2 в одноповерховій адміністративній будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Філія УДП
«Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» Українського державного підприємства
по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів
«Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24000, Вінницька
обл., м. Могилів-Подільський, пл. Соборна, 7б. 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: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «Укргазбанк». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 2 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 2, 5,
8, 9, 16, 19, 22, 23, 26, 34, 37) загальною площею 276,9 м2 на цокольному поверсі 5-поверхового гуртожитку № 3 (літ. А). Балансоутримувач:
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21018, м. Вінниця, вул. Блока, 30. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну 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: vin_05@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник
робіт з оцінки – ТОВ «Центр медичної реабілітації та спортивної медицини».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 11 приміщень. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.07.2016: відновна – 64 386,60 грн; залишкова – 4 446,03 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 5
(13,3 м2), № 7 (36,9 м2) та частина № 2 (6,7 м2) загальною площею
56,9 м2 у приміщенні прибудови до 3-поверхового навчального корпусу
(споруда їдальні літ. А). Балансоутримувач: Вінницький транспортний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21001, м. Вінниця, вул. Некрасова,
28. 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: vin_05@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник
робіт з оцінки – Вінницький транспортний коледж. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 2 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): 31.07.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 19,0 м2 окремо розташованого одноповерхового будинку побуту.
Балансоутримувач: не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Махаринецький цукровий завод» і є державною власністю. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Махаринці, вул. Леніна, б/н. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну 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: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Зацерков
ний П. П. 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
23.12.2005: відновна – 1 703,00 грн; залишкова –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 1
площею 79,0 м2 на першому поверсі 2-поверхового побутового корпусу. Балансоутримувач: Ладижинський коледж Вінницького національного
аграрного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24321, Вінницька
обл., м. Ладижин, вул. Садова, 1а. 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: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – ФОП Поляков А. С. 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 01.06.2016: залишкова – 1 597,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 21 –
№ 23 – 50,1 м2 та частина № 24 – 0,9 м2 ) загальною площею 51,0 м2
у приміщені № 8 на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ. «А»). Балансоутримувач: Вінницька об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. К. Василенка
(колишня 30-річчя Перемоги), 21. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну 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: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Григорук Н. І. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 3 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 01.01.2016: відновна – 58 727,00 грн; залишкова – 31 453,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 3 площею 7,6 м2 на першому поверсі гуртожитку. Балансо
утримувач: Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури. Місцезнаходження об’єкта
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оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Г. Успенского, 71. 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: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Гнатюк Л. Ф.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 13.07.2016: відновна – 3 190,0 грн., залишкова – 468,0 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 142,9 м2, а саме: № 18 (71,7 м2) на 1-му поверсі, № 5
(16,5 м2), № 6 (54,7 м2) на 2-му поверсі 3-поверхового навчального
корпусу (літ. К). Балансоутримувач: Вінницький коледж Національного університету харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100,
м. Вінниця, вул. Привокзальна, 38. 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: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПП Учбово-виробничий комбінат «АвтоСвіт Плюс». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3 приміщення. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 01.08.2016: відновна – 37 327,00 грн, залишкова – 13 275,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
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 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 у 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.
З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, максимальна ціна надання послуг з оцінки:
об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1725,40 грн; окремо розташованої будівлі – 1 849,90 грн;
комплексу будівель та споруд – 3 200,00 грн.
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 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 53-03-50.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення Будинку проектних
організацій площею 37,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Волинська філія ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Кременецька, 38. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 72-91-14. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
orenda_07@spfu.gov.ua. 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: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 1 919,86 грн/м2 станом
на 28.01.2016 Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
Платник робіт з оцінки – ФОП Смолич Г. А.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення майстерні № 25
навчального корпусу (блок А) площею 65,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська, 75. 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: rvlutsk_07@
spfu.gov.ua. 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: 16,0494 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчального
закладу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом
на 22.06.2016: 1 162,93 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Малафей С. А.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі площею
29,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45200,
Волинська обл., м. Ківерці, вул. Незалежності, 18. 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: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. 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: 0,1086 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Ківерці, вул. Незалежності,
18. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративної будівлі. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 30.01.2015: 88,98 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2016. Платник робіт з оцінки – ФГ «АЙ-ЕВ».
 4. Назва об’єкта оцінки: профілакторій оз. Добре Б-2 площею
249,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «КаміньКаширське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с/р Качинська, прибережна смуга
озера «Добре», буд. 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: orenda_07@spfu.gov.ua. 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: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Л.М.Палетс».
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 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 напрямку «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 із 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); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформація 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.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо
показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016 року» максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця 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), – 1 725,40 грн.
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 подати до сектору організаційно-адмініст
ративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху навчального корпусу № 1.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет (код за ЄДРПОУ 26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./факс (057)
704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП
Авдоніна Юлія Геннадіївна. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею 798,7 м2,
а саме: нежитлова будівля (приміщення (кафе) (літ. Б-1) площею 269,9 м2;
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Нежитлове приміщення їдальні площею 495,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Боярка-2, сільгосптехнікум, що перебуває на балансі
ВП Національного університету біоресурсів і природокористування
України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»
Нежитлове приміщення площею 10,7 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Васильків, вул. Грушевського, 13, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»

Нежитлове приміщення площею 33,5 м2 за адресою:
Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Зв’язку, 1,
що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ
«Укрпошта»
6 Приміщення № 36, 38 – 47 загальною площею 94,5 м2 на 1-му
поверсі готелю «Бориспіль» (інв. № 2004) за адресою: 08307, Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що обліковуються на балансі ДП МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
7 Приміщення загальною площею 158,4 м2, а саме: приміщення
№ 31 площею 23,1 м2 та приміщення № 32 площею 11,0 м2 (схема
№ 02.5-20-46 від 16.05.2016); приміщення № 3 площею 10,7 м2,
приміщення № 17 площею 6,6 м2, приміщення № 18 площею 18,5 м2
та приміщення № 19 площею 23,4 м2 (схема № 02.5-20-46 від
16.05.2016); приміщення № 7 площею 32,2 м2 та приміщення № 8
площею 32,9 м2 (схема № 02.5-20-46 від 16.05.2016) на 1-му поверсі будівлі лабораторного корпусу АТБ (інв. № 47526) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
8 Частина димової труби котельні площею 6,54 м2 та майданчик біля
котельні площею 15,06 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Гагаріна, 9, що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»
9 Гідротехнічні споруди рибницьких ставів, а саме: ставу літнього
«Маточний» (інв. № 228), ставу нагульного № 1 (інв. № 224), ставу нагульного № 1-а (інв. № 225), ставу нагульного № 1-б (інв.
№ 226), ставу нагульного № 2 (інв. № 223), ставу нагульного № 3
(інв. № 222), ставу нагульного № 4 (інв. № 221), ставу нагульного
№ 5 (інв. № 220), ставів зимувальних – 3 од. (інв. № 711-713),
ставів зимувальних – 6 од. (інв. № 705-710), ставу нагульного № 5а
(інв. № 227), ставу нагульного № 6 (інв. № 210), ставу нагульного
«Глибічок» (інв. № 217), ставу нагульного «Русловий» (інв. № 216),
ставу рибороздільника № «Верногорщина» – 5 од. (інв. № 714),
ставу риборозплідника № 1 (інв. № 230), ставу риборозплідника
№ 2 (інв. № 231), ставу риборозплідника № 3 (інв. 232), ставів нерестових – 18 од. (інв. № 687-704), ставу нагульного «Северинівка»
(інв. № 218), ставу риборозплідника «Северинівка» (інв. № 229), що
обліковуються на балансі ДП «Укрриба», за адресою: Київська обл.,
Таращанський р-н, м. Тараща, с. Кирдани, с. Степок, с. Северинівка
10 Двоповерхова будівля площею 1 084,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Чорнобиль, вул. Б. Хмельницького, 1, що перебуває на
балансі Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильський спецкомбінат”.
11 Частина нежитлового приміщення площею 218,5 м2 у будівлі «Головного корпусу» за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї
Гвардійської дивізії, 7, що перебуває на балансі ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 Міністерства охорони здоров’я
України»
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Замовник

ФОП
РВ ФДМУ
Горішнєв по Київській
І. Ю.
області
Київська
РВ ФДМУ
міська філія по Київській
ПАТ «Укрте- області
леком»
ТОВ
РВ ФДМУ
«Боярські по Київській
ковбаси» області
Приватне РВ ФДМУ
підприєм- по Київській
ство «Бу- області
дівництво
телефонних
мереж»
ФОП Віку- РВ ФДМУ
ліна Н. М. по Київській
області
ТОВ «Кребо РВ ФДМУ
Інтерпо Київській
нешнл»
області

31.08.16
Ринкова

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 8,0 м2 за адресою:
Київська обл., м. Боярка, вул. Ворошилова, 26, що перебуває на
балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
2 Нежитлове приміщення площею 32,6 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бровари, вул. Кірова, 2, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»

Платник

31.07.16
Ринкова

Назва об’єкта

31.07.16
Ринкова

№
з/п

31.08.16
Спеціальна

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
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 94, вбудоване в перший поверх чотириповерхової будівлі учбового корпусу № 4
(літ. – Ю-4), загальною площею 49,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ПАТ
Комерційний банк «Приватбанк». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. 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: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх гуртожитку нежитлове приміщення (літ. А-5, приміщення № 41а) загальною площею
16,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 36.
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: ФОП Анохіна Ірина Леонідівна Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 22607-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення насосної станції
підкачки № 12 Верхньо-Тарасівської зрошувальної системи загальною площею 10,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
с. Мар’ївка, вул. Першотравнева. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізьке
міжрайонне управління водного господарства. Платник робіт з оцінки:
Садівниче товариство «Січ». Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.08.2016. 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: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в другий поверх інженернолабораторного корпусу «А» нежитлове приміщення кімн. № 203 (частина приміщень 1, 2) загальною площею 18,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: ДП «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Платник робіт з оцінки: Наукововиробнича асоціація «Спецмет». Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.07.2016. 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: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 5
включно будівлі (літ. Д) загальною площею 413,3 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Музична, 2а. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
Філія «Запорізький державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП
«Укрінтеравтосервіс». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Альфасервис». Розмір
земельної ділянки (ділянок), усього – 1,1438 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Музична, 2а. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок) – розташування автошколи. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок) – 2 363 548,32 грн. Дата оцінки: (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. 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: modemna_23@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 62, № 63 другого
поверху будівлі (літ. А-3) загальною площею 14,7 м2. Місцезнаходження
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

ТОВ «Аеро- РВ ФДМУ
хендлінг» по Київській
області

ПрАТ «МТС РВ ФДМУ
Україна»
по Київській
області
ФОП Кулик РВ ФДМУ
Олександр по Київській
Вікторович області

31.08.16
Ринкова

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 10,9 м2 на
першому поверсі адмінбудинку Червоноармійського відділення
Коростенської ОДПІ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., смт Пулине (Червоноармійськ), вул. Незалежності (К. Маркса), 12.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України, в оперативному управлінні Коростенської об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління ДФС у Житомирській області (Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Коротуна, 3). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП «Андвол».
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 30,2 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1. Балансоутримувач:
Головне управління статистики в Житомирській області (м. Житомир,
вул. Я. Гамарника, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Гарбариніна Л. О.
 Об’єкт оцінки № 3: приміщення заправки (літ. З) площею 33,9 м2,
приміщення для ємкостей (літ. Н) площею 65,5 м2 з піднавісом та площадка з асфальтованим покриттям площею 1 490,17 м2 для під’їзду
до заправки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, просп. Неза
лежності (вул. Ватутіна), 55а. Балансоутримувач: Житомирське міжрайонне
управління водного господарства (м. Житомир, вул. Ватутіна, 55а). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ТОВ «Схід.М».
 Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлового приміщення площею
69,2 м2 у підвалі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жито
мирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Левченко, 2. Балансоутримувач:
Новоград-Волинський промислово-економічний технікум (Житомирська
обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 38). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП
Михалечко Т. В.
 Об’єкт оцінки № 5: будівля прохідної площею 7,5 м2. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Біль
шовицька, 149. Балансоутримувач: Управління виробничо-технічного обслуговування казенного підприємства «Кіровгеологія» (Житомирська обл.,
м. Коростишів, вул. Більшовицька,149). Мета проведення незалежної оцінки:

об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Благовіщенська (Ілліча), 45. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей». Платник
робіт з оцінки: Асоціація учбових закладів професійно-технічної освіти
Запорізької області «Профтехшкола Запоріжжя». Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього – 1 663,0 м2. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Благовіщенська, 45. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок) – землі громадського призначення. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Дата оцінки: (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. 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: modemna_23@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення з № 2
до № 18 включно окремо розташованої будівлі (літ. Д-1) загальною
площею 326,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. Лютнева, 194. Мета проведення незалежної оцінки: виз
начення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Мелітопольський професійний ліцей». Платник робіт з оцінки: ФОП
Маньковський Павло Едуардович. Дата оцінки: (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.08.2016. 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: modemna_23@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
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 Фонду державного майна України 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 із 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 організаційно-докумен
тального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області
(каб. № 9) до 18.08.2016 (включно).
Конкурс відбудеться 25.08.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій
області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб.
№ 35.
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визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Костюченко В. М.
 Об’єкт оцінки № 6: частина нежитлового приміщення площею
8,0 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5. Балансоутримувач:
Управління Державної казначейської служби України в Олевському районі
Житомирської області (Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська,
5). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Бондар І. В.
 Об’єкт оцінки № 7: частина нежитлового приміщення їдальні площею 99,66 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі суспільнопобутового корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. С. Параджанова (Баранова), 72. Балансоутримувач: Житомирський
професійний політехнічний ліцей (м. Житомир, вул. Старовільська, 9). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ФОП Прокопчук В. А.
 Об’єкт оцінки № 8: нежитлові приміщення площею 152,0 м2 кафе
факультету ветеринарної медицини на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 5. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Корольова, 39. Балансоутримувач: Житомирський національний екологічний університет (м. Житомир, бульв. Старий, 7). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП
Петраківська О. В.
 Об’єкт оцінки № 9: частина нежитлового приміщення площею
22,9 м2 на цокольному поверсі навчального корпусу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Володимирська (Маяковського), 16. Ба
лансоутримувач: Житомирський професійний політехнічний ліцей (м. Жито
мир, вул. Старовільська, 9). Мета проведення незалежної оцінки: визначен
ня ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Костюченко О. М.
 Об’єкт оцінки № 10: частина нежитлового приміщення площею 25,0 м2 в будівлі відділення зв’язку. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 69/2. Балансоутримувач:
Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ФОП Рудаков Е. В.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року
за № 60/28190, яка складається з підтвердних документів та конкурсної пропозиції претендента, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою
(додаток 3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до
Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 2 до Положення) разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення)
(за наявності); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше
5 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо
показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому
кварталі 2016 року» та з метою недопущення нанесення збитків платникам
робіт повідомляємо, що максимальна ціна послуг з оцінки майна, що буде
розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця при оцінці
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), становить 1 725,40 грн, окремо розташованої будівлі – 1 849,9 грн,
комплексу будівель та споруд – 3 200,00 грн.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по
кожному об’єкту оцінки до сектору організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) до 17.00. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20 (тел. для довідок 42-04-18).
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сарай (літ. В) площею 24,9 м2; навіс (літ. Г) площею 23,9 м2; замощення
(літ. І) площею 480,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Вуглегірська теплова електрична станція ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ
22927045). Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./факс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник
робіт з оцінки – ПП «БАЗАЛЬТ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 277,5 м2 цокольного поверху учбового корпусу № 11.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (код за ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Металургів, 54. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./
факс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з
оцінки – ФОП Патяка О. А. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 326,0 м2 на другому поверсі будівлі клубу шахти «Торецька» ДП
«Дзержинськвуггілля». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений підрозділ «Шахта Торецька» Державного підприємства
«Дзержинськвугілля» (код за ЄДРПОУ 3389013). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Грушевського, 20. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./факс (057)
704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки –
Релігійна громада «Церква переможців» м. Слов’янська Донецької області.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення першого поверху учбового корпусу № 3 площею 6,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донбаська державна
машинобудівна академія (код за ЄДРПОУ 02070789). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників,
34. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./факс (057)
704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП
Гнелицький Ігор Сергійович. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення першого поверху учбового корпусу № 2 площею 22,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донбаська державна
машинобудівна академія (код за ЄДРПОУ 02070789). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників,
39. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./факс (057)
704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП
Гнелицький Ігор Сергійович. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: дві будівлі хлораторної насосної: Е-1 та Н-1
загальною площею 109,4 м2 (реєстровий № 33426253.11.АААЖАК951).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта «Курахівська»
ДП «Селидіввугілля», код за ЄДРПОУ 33621568. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., смт Курахівка, вул. Миру, 17в. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./факс (057) 704-17-36, електронна
адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ЦЗФ «Курахівська».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою
Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України № 2075 від 31.12.2015,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’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.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на кожний об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, 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 та підписання звіту про оцінку майна (згідно
з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів,
передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з
додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61024, м. Харків,
вул. Гуданова, 18, каб. 408. Телефони для довідок: (057) 704-17-36, (066)
988-91-12.
Конкурс відбудеться 25 серпня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по
Донецькій області за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 408.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (каб. 316) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

МіжнаРВ ФДМУ
родна
по Київській
асоціація області
екологічної
медицини

10 серпня 2016 року

РВ ФДМУ
по Київській
області
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Назва об’єкта

12 Гідротехнічні споруди – 5 од. за адресою: Київська обл., м. Яготин,
вул. Дарницька, 78; гідротехнічні споруди – 14 од. за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Переяслівська, 142; гідротехнічні споруди – 2 од. за адресою: Київська обл., м. Яготин; гідротехнічні споруди – 9 од. за адресою: Київська обл., Яготинський р-н., с. Червоне
Заріччя, що обліковуються на балансі ПрАТ «Яготинський рибгосп»

31.08.2016
Ринкова

№
з/п

Дата оцінки
Вид вартості

Продовження таблиці

Платник

Замовник

ТОВ
РВ ФДМУ
«Компанія по Київській
Таурас»
області

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області
конкурсну документацію, яка 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), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був зазначений
в інформації про проведення конкурсу, 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); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у
разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка
містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з
оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформація 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).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що міститься в
конверті, до відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ,
вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 01.09.2016 об 11.00 за адресою: м. Київ,
вул. С. Петлюри, 15 (РВ ФДМУ по Київській області), телефон для довідок 200-25-36.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі АПК шахти «Карбоніт» (інв. № 20). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Луганська обл., м. Золоте-1, вул. Луначарського, 1. Балансоутримувач: ДП
«Первомайськвугілля». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Платник: ПАТ «Державний ощадний банк України».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (кімн.
406) площею 36,6 м2 на четвертому поверсі п’ятиповерхової будівлі
навчально-виробничого корпусу (інв. № 10320001). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище
професійне училище». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Платник: Луганське обласне відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення (кімн. № 1-13) площею 4,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі (інв. № 10310001). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська
обл., смт Біловодськ, вул. Центральна, 126. Балансоутримувач: Управління
Державної казначейської служби України у Біловодському районі Луганської
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2016. Платник: ПАТ «Державний ощадний банк України».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
10,6 м2 на першому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі (інв.
№ 10310001). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Попасна,
вул. Водопровідна, 4. Балансоутримувач: Попаснянський районний відділ
ГУМВС України у Луганській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Платник: ТОВ «ДЕМ і К».
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею
36,5 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі побутового корпусу
№ 2 (інв. № 10301008). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл.,
м. Кремінна, просп. Леніна, 1. Балансоутримувач: Кремінський професійний
ліцей. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2016. Платник: ФОП Гнелицький К. С. Повторний конкурс з відбору СОД, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки вказаного в
п. 5 об’єкта, відбудеться у зв’язку з прийняттям головою комісії з конкурсного
відбору суб’єктів оціночної діяльності рішення про повторне проведення конкурсу, керуючись вимогами пункту 2 розділу 5 (Порядок проведення конкурсу)
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, рішенням комісії з відбору суб’єктів
оціночної діяльності (протокол засідання від 02.08.2016, конкурс оголошений
на 02.08.2016 по вказаному об’єкту не відбувся).
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які
безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
інформацію про претендента за встановленою формую.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних
днях, для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна
ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця, визначена за результатами аналізу цін, що склалися у І кварталі 2016 року в Україні, і становить: об’єкт нерухомого майна,
зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки
(нежитлові приміщення) – 1 725,40 грн.
Конкурс відбудеться 30 серпня 2016 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по Луган
ській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ
по Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська
обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а. Телефон для довідок
(06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 104, № 105,
№ 107-109) на другому поверсі та нежитлові приміщення (№ 110,
№ 112, № 112а, № 112б, № 113) на третьому поверсі загальною площею 167,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка,
61. Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ
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«Центральний проектний інститут». 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: lorelei_46@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. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ДП «Укрдержбудекспертиза».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 3 загальною площею 98,9 м2 в одноповерховій будівлі складу літ. «О-1».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а.
Балансоутримувач: 1 Об’єднаний загін Державної спеціальної служби транспорту. 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: lorelei_46@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. Курмановича, 1а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Компанія Т.К.».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина освітлювальної прожекторної вежі
та технічної площадки площею 20,0 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:
lorelei_46@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):
31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «лайфселл».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору № 2.3.66
площею 2,85 м2 на другому поверсі будівлі нового аеровокзалу під
літ. «Б-3» (термінал «А»). 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: lorelei_46@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): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «лайфселл».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 30,0 м2 дев’ятипо
верхової будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 1. Балансоутримувач: Вище професійне училище № 11 м. Червонограда. 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: lorelei_46@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Стуса, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «лайфселл».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина коридору загальною площею
2,0 м2 на цокольному поверсі гуртожитку № 2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Медової Печери, 39а. Балансоутримувач: ЛНУ ім. І.
Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@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. Медової Печери, 39а. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Білинський Ярослав Львович.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (IV) загальною площею 2,0 м2 на цокольному поверсі гуртожитку № 3. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Медової Печери, 39. Балансоутримувач: ЛНУ
ім. І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@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. Медової Печери,
39. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Білинський Ярослав Львович.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина кухні (IV) загальною площею 2,0 м2
на першому поверсі гуртожитку № 5. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Пасічна, 62б. Балансоутримувач: ЛНУ ім. І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@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. Пасічна, 62б. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Білинський Ярослав Львович.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина кухні (47) загальною площею
2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 6. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 62в. Балансоутримувач: ЛНУ ім. І. Франка. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@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. Пасічна, 62в. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Білинський Ярослав Львович.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина умивальника (37) загальною
площею 2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 7. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Плужника, 2. Балансоутримувач: ЛНУ
ім. І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@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. Плужника, 2. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Білинський Ярослав Львович.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина кухні (12) загальною площею
2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 4. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 22. Балансоутримувач: ЛНУ ім. І. Франка. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@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. Пасічна, 22. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Білинський Ярослав Львович.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1, 2
за планом БТІ) загальною площею 45,1 м2 на першому поверсі будівлі складу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Нижанківського,
5. Балансоутримувач: Львівська Національна музична академія ім. М. В.
Лисенка. 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: lorelei_46@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. Нижанківського,
5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство «Албіс Компані» ТзОВ
«Даніум Трейдінг КО.Лімітед» (Республіка Кіпр).
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 4,0 м2 на першому поверсі у будівлі під літ. «Б-3» – новий
аеровокзал. 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 укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової тери-

торії. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі
2016 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,40 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, 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’єкта 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 організаційнодокументального 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 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. Телефони для довідок:
(032) 261-62-14, 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: вбудоване нежитлове приміщення 5-го
поверху в 5-поверховій будівлі загальною площею 31,8 м2. Найме
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство МОУ
«Одеський проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Армійська, 18. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ДП «Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба Української державної будівельної експертизи» (інд. код 35691621), тел.: 780-19-50, 780-18-97(8).
 2. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина нежитлового приміщення технічного поверху та частина даху загальною площею 8,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. О. Невського, 51а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ
«Київстар» (інд. код 21673832), тел.: 33-71-45, (067) 483-90-59.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
1-го поверху 2-поверхової будівлі учбового корпусу № 2 загальною площею 14,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Старопортофранківська, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Валевич Вікторія
Ігорівна (інд. код 3127420804), тел.: (050) 641-55-68.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі загальною площею 53,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Державний науководослідний та проектно-вишукувальний інститут «Ндіпроектреконструкція».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Середня, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«Кипрей», 728-00-89, (050) 490-28-45.
 5. Назва об’єкта оцінки: споруди: бетонований басейн, який розташований на поверхні земельної ділянки, та фундамент колишньої водонапірної вежі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Регіональний дослідно-експериментальний
комплекс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., БілгородДністровський р-н, Удобненська сільська рада, 43-й км траси Одеса – Рені.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Приватне підприємство «Перша Дністровська рибна заводь»,
тел.: (050) 495-74-73, 42-95-30.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху
(к. 103) триповерхової будівлі на ділянці транзитно-вантажного термі
нала порту 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 укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Дочірнє підприємство «ОАЗІС» корпорації «ФД Імпорт енд
Експорт Корпорейшн», тел. 33-89-48.
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СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
50,1 м2 будівлі – пам’ятки архітектури та містобудування місцевого
значення «Банк М. А.Терещенка» (балансоутримувач – Національний заповідник «Глухів»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів,
вул. Шевченка, 10. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Замовник
робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Березівська сільська рада.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 228,8 м2 (балансоутримувач – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 47. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.07.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Громадська організація
«Військово-патріотичний рух «Джура».
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 10,0 м2 (балансоутримувач – Політехнічний технікум Конотопського
інституту Сумського державного університету). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 39. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Янчук І. О.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
19,4 м2 (балансоутримувач – Державне підприємство «Сумський науководослідний та проектний інститут землеустрою»). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 25. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПП «Фабрика реклами».
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
18,1 м2 (балансоутримувач – Державне підприємство «Сумська біологічна фабрика»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Гамалія, 25.
Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Замовник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта –
ФОП Павленко О. Л.
 6. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною площею 10,0 м2, а саме: 1) частина асфальтового замощення площею
2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Соборна, 39; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі навчального корпусу № 2А за адресою: м. Суми,
вул. Петропавлівська, 57; 3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
будівлі навчального корпусу № 3А за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська,
59;4) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі медичної санітарної частини за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 9; 5) частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі міжвузівської бібліотеки
за адресою: м. Суми, вул. Покровська, 9-1 (балансоутримувач – Сумський
державний університет). Мета проведення незалежної оцінки – передача в
оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – ФОП Радьков С. Є.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Миру, 25. Мета проведення
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.07.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Телесвіт».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
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».
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Визначення вартості
об’єкта оренди для
погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
04.10.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

На дату,
визначену
орендодавцем

Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку орендної
плати (за заявою від
сторонньої організації)
Група інвентарних об’єктів – нежитлові приміщення
На дату Визначення вартості
загальною площею 3 490,5 м2, а саме: 3-поверхового ди- укладення об’єкта оренди з
тячого садка (інв. № 52276, літ. В-3) площею 2 467,8 м2; договору метою передачі в
сміттєзбірник (інв. № 52277, літ. Ж-1) площею 10,2 м2;
на про- оренду
2-поверхової школи (інв. № 52454, літ А-2) площею
ведення
284,5 м2; 2-поверхової початкової школи (інв. № 52455, незалежної
літ. Б-2) площею 610,2 м2; топочної (інв. № 52456, літ.
оцінки
Г-1) площею 68,7 м2; госпблоку (інв. № 52457, літ. Д-1)
площею 49,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Професорська, 28, що перебувають на балансі Харківського
державного авіаційного виробничого підприємства,
14308894, тел. (057) 707-08-17
Нежитлові приміщення: кабінет № 17 площею 32,6 м2,
На дату, Визначення вартості
кабінет № 18 площею 16,22 м2, кабінет № 19 площею визначену об’єкта оренди до
14,84 м2, кабінет № 24 площею 18,72 м2, загальною
орендодав- 200,0 м2 для поплощею 82,38 м2 на третьому поверсі поліклініки
цем
годження розрахунку
Навчально-наукового медичного комплексу «Універорендної плати (за
ситетська клініка» (інв. № 10310018) за адресою:
заявою від сторонньої
м. Харків, вул. Текстильна,4, що перебувають на балансі
організації)
Харківського національного медичного університету.
01896866, тел. (057) 707-73-80
Частина нежитлового приміщення кімн. № 32 на першому 27.08.16 Визначення вартості
поверсі першого під’їзду двоповерхової адміністративної
об’єкта з метою пробудівлі (інв. № 10301001, літ. «А-2») загальною площею
довження договору
10,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Раднаркомівська, 13,
оренди
що перебуває на балансі Палацу культури УМВС України
в Харківській області, 23315491, тел. 43-04-09
Нежитлові приміщення – частина вестибуля на пер01.09.16 Визначення вартості
шому поверсі двоповерхового учбового корпусу «Б»
об’єкта з метою прозагальною площею 7,5 м2 за адресою: м. Харків, просп.
довження договору
Науки, 4 (просп. Леніна, 4), що перебувають на балансі
оренди
Харківського національного медичного університету,
01896866, тел. 707-73-80
Нежитлове приміщення – частина одноповерхового гараНа дату Визначення вартості
жа, інв. № 1030002, реєстровий № 08675855.1АААДИА614, укладення об’єкта оренди з
літ. за техпаспортом Б, загальною площею 111,0 м2
договору метою передачі в
за адресою: Харківська обл., м. Валки, вул. Паркова, 22
на про- оренду
(колишня Лаптєвих), що перебуває на балансі Валківського ведення
районного відділу (з обслуговування Валківського та Коло- незалежної
мацького районів) ГУМВС України в Харківській області,
оцінки
08675855, тел. (057) 535-13-32
Нежитлове приміщення – частина даху площею 3,8 м2
На дату Визначення вартості
та частина технічного поверху площею 2,7 м2 9-повер укладення об’єкта оренди з
хової будівлі гуртожитку літ. «А-9», інв. № 10320002,
договору метою передачі в
загальною площею 6,5 м2 за адресою: м. Харків,
на про- оренду
вул. Владислава Зубенка, 33а, що перебуває на балансі ведення
Державного професійно-технічного навчального закладу незалежної
«Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова»,
оцінки
02547910, тел.: (057) 269-52-41, 365-10-45

ДП «Чугуївський ФОП Котовчихін Д. В ТОВ «ТриМоб»
авіаційний ремонтний завод»

На дату,
визначену
орендодавцем

ФОП Новіков
О. О.

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ДП «Укрдіпроважмаш»

На дату
укладання
договору
на проведення
незалежної
оцінки

ТОВ «Дошкільний навчальний
заклад «Дитячий садок Бойка»
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27.09.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ФОП Горожан- Харківський націокіна Т. В.
нальний медичний
університет

1 Нежитлові приміщення – частина даху на 9-му поверсі
гуртожитку готельного типу (інв. № 10310001, літ. А-9)
загальною площею 8,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Д.
Клапцова, 2, що перебуває на балансі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України, 23322597, тел. 732-31-98
2 Нежитлове приміщення – кімн. № 312, 313 на 3-му
поверсі 5-поверхового навчального корпусу, інв.
№ 10101, реєстровий № 3008, загальною площею
19,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 3,
що перебуває на балансі Державного вищого нав
чального закладу «Харківський коледж текстилю та
дизайну», 04606538, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01,
707-64-75
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 5,6,7 в одноповерховій виробничій будівлі об’єкта № 63105 загальною
площею 123,0 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв,
мкр-н Авіатор, що перебувають на балансі ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», 08305644,
тел.: (05746) 4-19-57, (067) 573-08-10
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-4 (літ. «Г-2») та
кімн. № 1-12 (літ. «Д-1») на 1-му поверсі (колишня
їдальня) різноповерхової будівлі (1-2 поверхи інв.
№ 10310005) загальною площею 385,9 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Кооперативна, 26, що перебуває на
балансі Харківського індустріально-педагогічного технікуму, 02501137, тел. 732-59-25, 732-63-95
5 Частина нежитлового приміщення – гаража загальною
площею 130,6 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 151, що перебуває на балансі ДП «УКРДІПРОВАЖМАШ», 00212630, тел. 732-54-28, 768-09-31

Мета проведення
оцінки

ТОВ «Котельні лікар- ФОП Голова
няного комплексу» К. В.

Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Інформація
про замовника/платника

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

ПрАТ «Київстар»

 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху
будівлі Управління порту загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства
«Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна пл., 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ПАТ «Перший український міжнародний банк», тел. 786-88-76,
14, Остапенко Крістіна 777-02-73, 74 оренда – Наугольнікова Анастасія
Сергіївна, Роман 786-88-51, 771-39-45.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 7-му рівні будівлі
пасажирського комплексу Одеського морського вокзалу загальною площею 2,0 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. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1 Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Громадська
організація «Асоціація морських капітанів Одеси», тел.: 703-98-59, 067-502-71-76,
Ірина – технічний секретар (067) 708-50-71, 787-25-21 Вікторія бухгалтер, (067)
965-03-09, (050) 492-22-12 Володимир Васильович.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 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 напрямом 1
«Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
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 01.09.2016. 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 07.09.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503).
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від
23.06.16 № 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016 року»:
«за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень,
Фонд інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року за групами об’єктів:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва –
5 673,80 грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.
З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, пропонуємо зазначену вище інформацію публікувати в оголошеннях про проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності як максимальну ціну
надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час
обрання переможця.».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення
конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця
конкурсу по оцінці 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), – 1 725,40 грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська,
30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 31 серпня 2016 року о 10.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 25 серпня 2016 року
(включно).

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 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).
Звертаємо увагу щодо максимальної ціни надання послуг з оцінки, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця:
об’єкт нерухомо 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), – 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва –
5 673,80 грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.
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 зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова,18, 3-й поверх, каб. 313 об 11.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації. Тел. для довідок
(057) 705-18-57.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків,
вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
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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: приміщення площею 37,5 м2 у підвалі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 1. Балансоутримувач – Державний
вищий навчальний заклад «Кам’янець-Подільський коледж будівництва,
архітектури та дизайну». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл.,
м. Кам’янець-Подільський, просп. Грушевського, 36. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки – земельна ділянка окремо під об’єктом оцінки не відведена. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,
просп. Грушевського, 36. Цільове призначення земельної ділянки – землі громадської забудови. Нормативна грошова оцінка 1,0 м2 земельної ділянки –
330,95 грн. Дата оцінки – 31.07.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Кушнір Інна Іванівна. Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: приміщення в гуртожитках або житлових будинках, що розташовані в населених пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом.
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщення вестибуля першого поверху площею 2,0 м2 та частина приміщення читального
залу на другому поверсі площею 2,0 м2 в навчальному корпусі № 1.
Балансоутримувач – Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янецьПодільський, вул. Огієнка, 61. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – земельна
ділянка окремо під об’єктом оцінки не відведена, будівля навчального корпусу № 1 розташована на земельній ділянці площею 14 514,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,
вул. Огієнка, 61. Цільове призначення земельної ділянки – землі громадської забудови. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 4 803 408, 30 грн. Дата
оцінки – 31.08.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Салєєва Любов Георгіївна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:
частини приміщень в будівлях адміністративного призначення, що розташовані
в населених пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення площею 18,7 м2 на другому поверсі будівлі лікарні з поліклінікою. Балансоутримувач – Державна
установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Хмельницькій
області». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Проскурівського
підпілля, 112. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – земельна ділянка окремо під об’єктом оцінки не відведена, будівля розташована на земельній ділянці площею 11 300,0 м2. Місце розташування земельної ділянки:
м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 112. Цільове призначення
земельної ділянки – землі громадської забудови. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: – . Дата оцінки – 31.07.2016. Строк виконання робіт –
до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «ОЛТОН». Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: приміщення в адміністративних будівлях, що розташовані
в населених пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 30,8 м2
на першому поверсі cтаціонарного відділення в будівлі лікарні з поліклінікою. Балансоутримувач – Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Хмельницькій області» . Місцезнаходження
об’єкта: м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 112. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки – земельна ділянка окремо під об’єктом
оцінки не відведена, будівля розташована на земельній ділянці площею
11 300,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький,
вул. Проскурівського підпілля, 112. Цільове призначення земельної ділянки –
землі громадської забудови. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки –. Дата оцінки – 31.07.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Решетюк Максим Васильович. Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: приміщення в адміністративних будівлях, що розташовані в
населених пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом.
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.
Враховуючи лист ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2016 року»
по даним об’єктам пропонується врахувати середню максимальну ціну послуг з оцінки майна – 1 725,40 грн.
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 з кадрової роботи,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи
зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 22 серпня 2016 року
(включно) до 16.30.
Конкурс відбудеться 29 серпня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ
по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Об’єкт оцінки: частина будівлі магазину літ. А з прибудовою
літ. А загальною площею 422,5 м2 за адресою: вул. Комарова, буд. 9,
м. Умань, Черкаська обл., що обліковуються на балансі Черкаської філії
Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Поліщук С. С.
Дата оцінки: 31.07.16.
 2. Об’єкт оцінки: приміщення їдальні загальною площею 1 286,5 м2
за адресою: вул. Корольова, 32, м. Черкаси, що обліковуються на балансі ДП
науково-виробничий комплекс «Фотоприлад». Платник робіт з оцінки: ФОП
Литвин Ю. Б. Дата оцінки: 31.08.16.
 3. Об’єкт оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі площею 20,2 м2 за адресою: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси, що обліковуються на балансі «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Платник робіт з оцінки: ФОП Коропенко Д. А. Дата
оцінки: 31.08.2016.
 4. Об’єкт оцінки: вагова літ. А площею 10,9 м2, навіс літ. В площею
54,0 м2 за адресою: вул. Комарова, 7а, м. Умань, Черкаська обл., що обліковуються на балансі Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Платник
робіт з оцінки: ТОВ «ОРАНЖГАЗ». Дата оцінки: 31.08.16.
 5. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі адмінбудівлі, каб. № 8, загальною площею 11,7 м2 за адресою: вул.
Гагаріна, 4, м. Монастирище, Черкаська обл., що обліковуються на балансі
Черкаської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру».
Платник робіт з оцінки: ФОП Вальчук Т. М. Дата оцінки: 31.08.16.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Об’єкт оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху триповерхової адміністративно-виробничої будівлі загальною
площею 38,7 м2 за адресою: вул. Соборна, 47, м. Тальне, Черкаська обл.,
що обліковується на балансі ЧД УДППЗ «Укрпошта». Платник робіт з оцінки:
ФОП Мацюк С. П. Дата оцінки: 31.07.16.
 2. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення навчального
корпусу площею 50,6 м2 за адресою: вул. Індустріальна, 5, м. Городище,
Черкаська обл., що обліковується на балансі ДНЗ «Городищенський професійний ліцей». Платник робіт з оцінки: ФОП Ластенко В. О. Дата оцінки: 31.08.16.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єк
ти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих
напрямів.

10 серпня 2016 року
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ФДМУ – 25 років

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, яка складається з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою
(додаток 3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до
Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 2 до Положення) разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення);
пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 8 календарних
днів), запечатану в окремому конверті. За результатами аналізу звітності
регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалася у I кварталі 2016 року за групами об’єктів:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва –
5 673,8 грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатись конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000.
Email: dak_71@ spfu.gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 26 серпня 2016 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 1 вересня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,
18000, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про об’єкти оцінки
 Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху
будівлі (літ. А) загальною площею 28,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Головна, 249а. Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса
замовника конкурсу: admin_77@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): 1 698,52 грн
станом на 30.06.2016. 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: 0,1894
га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Головна, 249а.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного
будинку (1.12.1 – державне управління та місцеве самоврядування). Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 1 050 734,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Конкурсний відбір суб’єкта 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платник робіт з оцінки – ФОП Майкан Володимир Олександрович.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
об’єкта оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів про надання послуг з оцінки.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,4 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 Фонду державного майна України
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’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є приміщення, частина будівель,
зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування.
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 слід 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
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.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля першого поверху площею 4,0 м2 будівлі навчального корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95. Платник
робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 36,1 м2
одноповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Куликівська районна державна лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Куликівський р-н,
с. Дроздівка, вул. Шевченка, 62. Платник робіт з оцінки – ФОП Смаль Н. М.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 65,6 м2
на другому поверсі триповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець,
вул. Соборності, 14. Платник робіт з оцінки – ФОП Баштан Д. О.

 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 23,1 м2
одноповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місце
знаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. Банкова, 6.
Платник робіт з оцінки – КП «Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівськлї обласної ради.
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаражів площею 230,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС
України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Космонавтів, 90. Платник робіт з оцінки – ФОП Зюба І. В. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп.
Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2016. Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 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.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки єдиного майнового комплексу
Мета проведення незалежної оцінки – для здійснення приватизації
об’єкта державної власності групи А шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону без земельної ділянки.
Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.
Об’єкт оцінки: Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київмашсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Пухівська,
4, м. Київ, 02222. Основні види продукції (послуг), що виробляються: виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: будівлі та споруди – 27 од.,
у т. ч.: адміністративний корпус – 3 456,0 м2, дослідно-експериментальний
цех – 4 032,0 м2, будівля гаража, будівля складу ВКБ – 900,0 м2, будівля КПП –
28,53 м2, склад мод. «Ангар» – 705,0 м2, теплопункт, водний вузол, трансформаторна підстанція – 324,0 м2, паливно-заправний пункт – 120,0 м2; машини та обладнання – 27 од.; автотранспортні засоби – 10 од.; виробничий
та господарський інвентар – 41 од.; машини та обладнання – 33 од. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн:
9 768,7. Балансова залишкова вартість основних засобів – 10 542 676,11 грн
станом на 31.12.2015. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): вул.
Пухівська, 4, м. Київ. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні
Орієнтовна дата оцінки: 31.07.2016.
Конкурс відбудеться 31 серпня 2016 року об 11.00 в РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 25 серпня 2016 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 31 серпня 2016 року».
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 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 відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за
заявою від сторонньої організації).
№
Назва об’єкта
з/п
оцінки
1 Частина даху та
частина нежитлового приміщення –
пам’ятка архітектури
2 Частина даху та
частина нежитлового приміщення – пам’ятка архітектури
3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлове приміщення

Пло- Адреса об’єкта
Балансоутримувач
ща, м2
оцінки
11,84
м. Київ, пл. І. ДП «Національ(у т. ч. 2,0 Франка, 3
ний академічний
та 9,84)
драматичний театр
ім. І. Франка»
10,0
м. Київ, пл. І. ДП «Національ(у т.ч. 1,0 Франка, 3
ний академічний
та 9,0)
драматичний театр
ім. І. Франка»

Платник робіт
Орієнтовна
з оцінки об’єкта дата оцінки
ДП «Національ30.06.16
ний академічний
драматичний театр
ім. І. Франка»
ДП «Національ30.06.16
ний академічний
драматичний театр
ім. І. Франка»

22,4

ДП «Санаторій
«Конча-Заспа»

ФОП Журавель Н. С. 31.07.16

ДП «Київський
бронетанковий
завод»

Державне госпроз- 30.06.16
рахункове зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт»
ТОВ «Амріта-М»
30.06.16

429,1

5 Нерухоме майно – 177,5
пам’ятка архітектури
6 Нерухоме майно

3 605,7

м. Київ, Столичне шосе,
215
м. Київ,
вул. Бориспільська, 34а

м. Київ, пл. І. ДП «НаціональФранка, 3
ний академічний
драматичний театр
ім. І. Франка»
м. Київ,
Комплекс відТОВ «Гарант Превул. Вишго- починку «Пущастиж»
родська, 150 Водиця»

31.07.16

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Назва
Пло- Адреса об’єкта
об’єкта
Балансоутримувач
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Частина не- 6,62 м. Київ, просп. Державний
житлового
Відрадний, 52а економікоприміщення
технологічний університет транспорту
2 Нежитлове
92,0 м. Київ, просп. ДВ «Преса України»
приміщення
Перемоги, 50
3 Нежитлове
85,3 м. Київ, вул. Ар- Державна регуляторприміщення
сенальна, 9/11 на служба України
4 Нежитлове
198,0 м. Київ, вул. Дов Національна медична
приміщення
нар-Запольсь
академія післядикого, 16
пломної освіти
ім. П. Л. Шупика

№
з/п

5 Частина нежитлового
приміщення

14,0 м. Київ,
вул. М. Цветаєвої, 14б

6 Частина нежитлового
приміщення

5,0

7 Частина нежитлового
приміщення
8 Нежитлове
приміщення

4,0

Платник робіт з оцінки
об’єкта
ТОВ «ТЕСТІКС»

Орієнтовна дата
оцінки
31.07.16

ТОВ «Видавництво Глорія» 31.07.16
ТОВ «Сервісград»

31.07.16

ДО «Центр тестування
31.07.16
професійної компетентності фахівців з вищою
освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України»
ТОВ «МПС «Постірай-Ка!» 31.08.16

Національний
університет «КиєвоМогилянська академія»
м. Київ, вул. І. Ку- Національний
ТОВ «МПС «Постірай-Ка!» 31.08.16
дрі, 31а
університет «КиєвоМогилянська академія»
м. Київ, просп. НТУУ «Київський полі- ФОП Добровольська Р. Г. 31.07.16
Перемоги, 37к
технічний інститут»

22,27 м. Київ, вул. Фіз- Національний уніФОП Нестеренко А. А.
культури, 1,
верситет фізичного
корпус № 6
виховання і спорту
України
9 Нежитлове 1 000,0 м. Київ, бульв. Л. ДП «Укркомунобслу- ТОВ «Мак-Груп»
приміщення
Українки, 26а
говування»

31.08.16

31.08.16

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
1 Частина нежитлового
приміщення
2 Частина нерухомого
майна
3 Частина нерухомого
майна
4 Частина нерухомого
майна
5 Частина нерухомого
майна
6 Нежитлове
приміщення
7 Частина нежитлового
приміщення
8 Частина нежитлового
приміщення
9 Частина нерухомого
майна
10 Частина нежитлового
приміщення

Балансоутримувач

6,0 м. Київ, вул. Осві- Київський національний
ти, 5
університет будівництва і
архітектури
1,0 м. Київ, вул. Фіз- Національний універсикультури, 1, кор- тет фізичного виховання і
пус № 3
спорту України
2,0 м. Київ, вул. Фіз- Національний універсикультури, 1, кор- тет фізичного виховання і
пус № 1
спорту України
1,0 м. Київ, вул. Фіз- Національний універсикультури, 1, кор- тет фізичного виховання і
пус № 4
спорту України
1,0 м. Київ, вул. Ди- Національний універсимитрова (Ділотет фізичного виховання і
ва), 14
спорту України
427,9 м. Київ, вул. Фло- ДП «Укрінвестбуд»
ренції, 1/11
21,7 м. Київ, вул. С. ДП «Науково-дослідний
Петлюри, 15
та проектновишукувальний інститут
транспортного будівництва «Київдіпротранс»
38,2 м. Київ, просп.
Філія ДП «Антонов «СеПеремоги, 100/1 рійний завод «Антонов»
400,8 м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 37
12,8 м. Київ, вул. Механізаторів, 9

11 Частина даху 5,5
та технічного (у т. ч.
поверху
1,5 та
4,0)
12 Нерухоме
255,0
майно

м. Київ, вул. Е.
Потьє, 8а
м. Київ, просп.
Науки, 57, корпус №3

ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж»

ОрієнтовПлатник робіт з оцінки
на дата
об’єкта
оцінки
ФОП Валід Захер
31.07.16
ФОП Сакевич О. Ю.

31.07.16

ФОП Сакевич О. Ю.

31.07.16

ФОП Сакевич О. Ю.

31.07.16

ФОП Сакевич О. Ю.

31.07.16

ВФСТ «Колос» АПКУ

31.08.16

Благодійний фонд ду- 31.03.16
ховного відродження
Донбасу «Святогір’я»
ДП «Український авіа- 30.09.16
ційний метеорологічний центр»
ФОП Кравченко А. П. 31.08.16

Вища кваліфікаційна ко- Українське державне 30.09.16
місія суддів України
підприємство поштового зв’язку
«Укрпошта»
ДП НДІ «Оріон»
ТОВ «лайфселл»
31.08.16

УДП «Укрінтеравтосервіс» ТОВ «Софінвест
сервіс»

30.04.16

Конкурси відбудуться 29 серпня 2016 року о 15.00 в РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 22 серпня 2016 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 29 серпня 2016 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення та нерухоме майно (частина нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв
мобільних операторів та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нерухоме майно – пам’ятка архітектури є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять
культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина даху та частина нежитлового приміщення – пам’ятка архітектури є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв, яке становить культурну цінність.
Продовження рубрики на стор. 10

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державне агентство риб- 25592421, Державне підприємство «Укрриба», м. Київ, вул. Тур- Гідротехнічні споруди 22 ставів, во–
Івано-Франківська обл.,
65,16 га
789 460,00
5 років
Розміщення рибного госного господарства України генєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91
доподаючого та випускного каналів
Калуський р-н, с. Завадка
станом на 29.02.2016
подарства
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ
оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

10 серпня 2016 року

№ 64 (980)

ФДМУ – 25 років

9

КИЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (20572069)

Назва органу управління

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство інфраструкту- ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (20572069)
ри України
3 Міністерство інфраструкту- ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (20572069)
ри України
4 Державне агентство України з ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» (37197165)
управління зоною відчуження
5 Державне агентство України з ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» (37197165)
управління зоною відчуження
6 Державне агентство лісових ДП «Вищедубечанське лісове господарство» (00992094)
ресурсів України
7 Державна пенітенціарна
ДП «Підприємство Березанської виправної колонії УДПтС
служба України
України м. Києві та Київській області (№ 95)» (08680193)
8 Міністерство внутрішніх
Регіональний сервісний центр МВС в Київській області
справ України
(40112060)
9 Міністерство внутрішніх
Регіональний сервісний центр МВС в Київській області
справ України
(40112060)
10 Міністерство внутрішніх
Регіональний сервісний центр МВС в Київській області
справ України
(40112060)
11 Міністерство внутрішніх
Регіональний сервісний центр МВС в Київській області
справ України
(40112060)
12 Міністерство інфраструкту- ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (20572069)
ри України
13 Державне агентство України з ДСП «Чорнобильська АЕС» (14310862)
управління зоною відчуження
14 Міністерство інфраструкту- ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (20572069)
ри України

найменування

реєстровий номер майна

Приміщення № 93 та № 94 на 3-му поверсі пасажир–
ського термінала «D»
Приміщення № 175, № 176 та частина приміщення
–
№ 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
Приміщення № 6 та № 7 на 3-му поверсі пасажир–
ського термінала «D»
Частина нежитлового приміщення
37197165.6.РРИЕФУ206
Нежитлові приміщення

37197165.6 ЯНЖПВЛО24

Частина замощення виробничої бази;
ремонтно-механічна майстерня
Нежитлове приміщення адмінбудівлі

00992094.2.ЖДМРТУ635;
00992094.2.АААДГИ013
08680193.33.АААА.ЖВ509

Частина приміщення територіального сервісного
центру № 3243
Частина приміщення територіального сервісного
центру № 3242
Частина приміщення територіального сервісного
центру № 3241
Частина приміщення територіального сервісного
центру № 3249
Приміщення № 89 на 2-му поверсі Бізнес-центру
вантажного термінала (інв. № 47565)
Частина бетонованого майданчика біля споруди
«Розподільчий пристрій ІІ черги» (інв. № 16939)
Приміщення № 170 на 3-му поверсі пасажирського
термінала «D»;
приміщення № 174 на 3-му поверсі пасажирського
термінала «D»

–
–
–
–
–
14310862.23.ИБЧСФВ674
–
–

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Київська обл., м. Бориспіль,
29,1
2611881
2 роки 11 місяців
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
45
4230185
2 роки 11 місяців
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
32,6
2926025
2 роки 11 місяців
Аеропорт
Київська обл., м. Чорнобиль,
97,5
133700
2 роки 11 місяців
вул. Радянська, 41
Київська обл., м. Чорнобиль,
73,4
102800
2 роки 11 місяців
вул. Радянська, 78
Київська обл., Вишгородський
1 500;
621933;
2 роки 11 місяців
р-н, с. Пірнове, вул. Київська, 1
510
1552320
Київська обл., м. Березань,
46
143200
2 роки 11 місяців
вул. Поштова, 1
Київська обл., м. Бровари,
9
61300
2 роки 11 місяців
вул. Чкалова, 4-А
Київська обл., м. Біла Церква,
4,4
35700
2 роки 11 місяців
вул. Сухоярська, 18а
Київська обл., смт Баришівка,
9,3
31100
2 роки 11 місяців
вул. Польова, 3
Київська обл., Ставищенський р-н,
5,7
14600
2 роки 11 місяців
с. Винарівка, вул. Пархоменка, 39
Київська обл., м. Бориспіль,
24,9
1080446
2 роки 11 місяців
Аеропорт
Київська обл., м. Прип’ять, Пром- 16790
4509867
49 років
майданчик ЧАЕС
Київська обл., м. Бориспіль,
10,4;
990302;
2 роки 11 місяців
Аеропорт
8,2
780815
місцезнаходження

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
та непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
та непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
Виробнича діяльність
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
та непродовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення фінансової установи
Розміщення фінансової установи
Розміщення фінансової установи
Розміщення фінансової установи
Розміщення транспортного підприємства з перевезення
пасажирів
Будівництво та промислова експлуатація сонячної (фотовольтаїчної) електростанції проектною потужністю 1МВт*Пік
Розміщення каси з продажу авіаквитків;
розміщення офісного приміщення

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області. У разі надходження двох і більше заяв на один із об’єктів оренди, орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абзацу третього частини четвертої статті 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».

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

Назва органу управління

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

1 Державна служба України з питань 00702009, Державне підприємство «Львівський науково-дослідний та проектний інститут
геодезії, картографії та кадастру
землеустрою», 79019, м. Львів, просп. В.Чорновола, 4, тел. (032) 235-13-22

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нежитлове приміщення
00702009.1.ХЕЦАХП078 Львівська обл., м. Дрогобич, 48,6
341 110,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
на другому поверсі будівлі
вул. Сагайдачного, 22
станом на 31.05.2016
проектні, проектно-вишукувальні роботи
найменування

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».

ХАРКІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Державне космічне агентство України
2 Міністерство оборони
України
3 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
4 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
номер майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
2
14308730, ДНВП «Об’єднання Комунар», 61070, Харків, вул. Григорія Нежитлові приміщення – частина коридору (S=13,96 м ) та кімн. 15, 16, 17 МПВА.ДО.321 м. Харків, вул. Старо70,56
170 750,00
1 рік
Рудика, 8, тел.: (057) 707-01-72, 702-99-82
на цокольному поверсі 9-поверхового житлового будинку, літ. А-9, інв. № 00081
шишківська, 4
08162096, ДП МОУ Харківська контора матеріально-технічного забез- Частина одноповерхового гаража, інв. № 018
–
м. Харків, вул. Це81,0
201 600,00
1 рік
печення, 61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. (057) 370-38-63
ментна, 3
00213799, ПАТ «Харківський Електротехнічний завод «УкрелектроНежитлові приміщення – кімн. 19, 31, 32, 33 на 1-му поверсі 9-поверхової
2717
м. Харків, вул. Сергі87,4
357 000,00
1 рік
маш», 61001, м. Харків, вул. Іскринська, 37, тел. (0572) 732-84-92
будівлі гуртожитку, інв. № ЖЭДЗ, літ. А-9
ївська, 8
00190325, Державний інститут праці та соціально-економічних дослі- Асфальтований майданчик, інв. № 16582
–
м. Харків, вул. Сум50,24
360 100,00
1 рік
джень, 61057, м. Харків, вул. Сумська, 1, тел. (057) 731-18-90
ська, 1
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

мета використання
Розміщення складу
Розміщення майстерні, що здійснює технічне
обслуговування та ремонт автомобілів
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «Відомості приватизації», в якій опублікована інформація про об’єкт оренди) приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по
Харківській області (4-й поверх, кімн. 413) або за тел. 705-18-59.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Державна казначейська
служба України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
38020568, Управління Державної казначейської служби України у Козелецькому районі Чернігівської області, 17000, Нежитлові приміщення 38020568.1.ПГЮБГС059 Чернігівська обл., смт Козелець, 94,3
50 922,00
2 роки 364 дні
Торгівля непродовольчими тоЧернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 12, тел.: (04646) 4-19-81, 4-23-32
будівлі гаража
вул. Соборності, 12
варами
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

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».

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 місцезнаходження загальна вартість майна за неза- максимально можлиномер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство охорони 02011976, Національний інститут раку, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, тел. (044) 259-01-86
Нерухоме майно – нежитлове приміщення першого поверху бу- 02011976.1 м. Київ, вул. Ломо- 645,1
8 124 400,00
10 років
здоров’я України
дівлі лабораторного корпусу Національного інституту раку
носова, 33/43
станом на 30.04.2016
2 Міністерство охорони 22863747, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і Нерухоме майно – нежиле приміщення на першому поверсі
–
м. Київ, вул. Клов19,0
230 043,00
2 роки 11 місяців
здоров’я України
тканин Міністерства охорони здоров’я України, 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13а, тел. (044) 254-41-12 адміністративної будівлі
ський узвіз, 13а
станом на 30.04.2016

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

мета використання
Розміщення приватного закладу
охорони здоров’я
Проведення господарської діяльності з медичної практики

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

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

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 –
нежитлові приміщення будівлі гаражного корпусу літ. «В» загальною
площею 342,1 м2 (реєстровий номер майна 14308279.1201.ВТМНЗБ100),
що перебуває на балансі Казенного підприємства «Кіровгеологія», за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 8/9.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.04.2016 становить 2 580 080,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державна служба
геології та надр України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на
щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від
25.12.2015 № 928-VIII.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – квітень 2016 року становить 32 251,00 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення
стоянки для автомобілів; 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 (за наявності підтвердних документів); 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
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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 подати 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.
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, пропозицію 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 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 виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців; 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 3 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», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), 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 конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.30 на 21-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 укладення договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Львова, адреса: 79007, м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 Місцезнаходження та назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 3 715,1 м2 та технічний майданчик військового містечка
площею 6 301,0 м2 військового містечка № 58 за адресою: м. Львів,
вул. Авіаціна,1, а саме: нежитлове приміщення № 1 сховища для техніки,
інв. № 177, площею 324,7 м2; нежитлове приміщення № 1 пункту технічного
обслуговування та ремонту (очисних споруд) інв. № 336 площею 565,8 м2;
нежитлові приміщення № 1-7, 10-16 сховища для техніки, інв. № 424, площею 1 693,5 м2; нежитлові приміщення контрольно-перепускного пункту,
інв. № 425, площею 106,4 м2; нежитлові приміщення контрольно-технічного
пункту, інв. № 202, площею 59,7 м2; нежитлові приміщення № 1-9, 11-19, 2225 контрольно-технічного пункту, інв. № 205, площею 379,2 м2; нежитлові
приміщення складу, лазні, інв. № 5, площею 377,4 м2; нежитлове приміщення
№ 24 сховища для техніки, інв. № 332, площею 18,4 м2; нежитлове приміщення № 11 (частково) сховища для техніки, інв. № 334, площею 190,0 м2;
технічний майданчик (з асфальтним покриттям) площею 6 301,0 м2.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – квітень 2016 р., визначений відповідно до чинного законодавства України,
становить 148 866,52 грн на місяць (без ПДВ). У подальшому орендна
плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий, ніж на аналогічних
об’єктах інших форм власності.
2. Використання нежитлового приміщення під розміщення транспортних
підприємств з перевезення пасажирів.
3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та
за прилеглу територію.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної
оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
5. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна
за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
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6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали,
забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.
7. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
8. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримування майна в
належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду.
9. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з
метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата, який
вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останній місяць оренди.
11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на
орендоване майно.
12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні пропозиції
подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після
публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в кабінеті
економістів з орендних відносин КЕВ м. Львова. Телефон для довідок
(032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі
документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2013
за № 346/22878, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії
установчих документів; звiт про фiнансовi результати учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що посвiдчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, ви-

дану представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва
про реєстрацію фізичноi особи як суб’єкта пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю про доходи або завiрену в установленному порядку
копiю звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної особи – платника
єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди –
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення
виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку), додатковi
пропозицii до договору оренди; повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
ІНФОРМАЦІЯ
ЦСК ЗС України про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
 Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно –
технічний майданчик, прилеглий до Західної трибуни стадіону ЦСК ЗС
України (інвентарний №64/123), загальною площею 100,0 м2 за адресою: м. Київ-03049, Повітрофлотський просп., 10, що перебуває на балансі
Центрального спортивного клубу Збройних Сил України.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 30.04.2016 становить 365 722,00 грн без урахування ПДВ.
Стартова орендна плата без урахування ПДВ становить 6 089,26 грн
(базовий місяць розрахунку – червень 2016р.). Мета використання – розміщення комплексу для обслуговування автомобілів (мийка, шиномонтаж)
(орендна ставка – 20%). У подальшому орендна плата підлягає коригуванню
на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах
початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк
оренди – 2 роки 11 місяців; 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;
компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів); компенсація орендодавцю податку за землю.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про оренду;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом копії
установчих документів (статуту та установчого договору (у разі звернення
господарського товариства із заявою про оренду); свідоцтва про державну
реєстрацію; довідку органу статистики про включення орендаря – юридичної особи до ЄДРПОУ; копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на
додану вартість (форма № 2-р); копію довідки про взяття на облік платника
податку; копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого); документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено
справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу (паспорт (стор. 1, 2, 11) тощо), або належним чином
оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи, копію ідентифікаційного коду (також для фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької
діяльності), свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності, свідоцтво про сплату єдиного податку або свідоцтво про
реєстрацію платника ПДВ (нотаріально посвідчені); декларацію про доходи
(звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва);
запечатаний конверт із конкурсними пропозиціями.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 14 календарних днів з дати опублікування до 16.00 останнього дня (кімн. 15) за адресою: м. Київ-03049, Повітрофлотський просп., 10, Центральний спортивний
клуб Збройних Сил України, у конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб – у разі наявності), із
зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день з
дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ-03049, Повітрофлотський просп., 10, Центральний спортивний клуб Збройних
Сил України (кімн. №15).
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі матеріальнотехнічного забезпечення Центрального спортивного клубу Збройних Сил
України або за тел. (044) 454-43-29.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Частина нежитлових приміщень загальною площею
116,3 м2 студентського навчально-виробничого кафе
на 1-му поверсі будівлі гуртожитку, що обліковується
на балансі Івано-Франківського державного коледжу
технологій та бізнесу, за адресою: м. Івано-Фран
ківськ, вул. Є. Коновальця, 142. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди
2 Нежитлове приміщення загальною площею 93,3 м2
на першому поверсі будівлі, що обліковується на
балансі Брошнівського професійного лісопромислового ліцею, за адресою: Івано-Франківська обл.,
Рожнятівський р-н, смт Брошнів-Осада, вул. Франка, 16а. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди
3 Приміщення загальною площею 38,5 м2 на другому
поверсі Педагогічного інституту, що обліковується на
балансі Прикарпатського національного університету ім.
Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Степана Бандери, 1. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для укладення договору оренди

Вартість
Строк
виконання виконання
робіт, грн робіт, дні
1 200,00
4

ФОП Тарнопольський
Анатолій Пилипович

1 200,00

4

ФОП Тарнопольський
Анатолій Пилипович

950,00

5

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 27.04.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів оренди визнаний:
державне нерухоме майно загальною площею 3,0 м2 (3 частини по 1,0 м2 ) на
першому поверсі будівлі під літ. «Б-3», м. Львів, вул. Любінська,168, мета проведення оцінки – укладення договору оренди, суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Гал-Світ», термін виконання робіт – 2 дні, вартість робіт – 1 400,00 грн;
приміщення № 80, 81, 85 загальною площею 100,4 м2 в адміністративнопобутовому корпусі, м. Львів, вул. Наукова, 7, мета проведення оцінки – продовження договору оренди, суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський,
термін виконання робіт – 3 дні, вартість робіт – 1 500,00 грн;
частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі корпусу
патологічної анатомії, м. Львів, вул. Пекарська, 52, мета проведення оцінки – укладення договору оренди, суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ», термін виконання робіт – 2 дні, вартість робіт – 1 400,00 грн;
нежитлові приміщення загальною площею 80,9 м2 на першому поверсі 2-4поверхової будівлі, м. Львів, вул. Винниченка, 30, мета проведення оцінки – укладення договору оренди, суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ», термін
виконання робіт – 2 дні, вартість робіт – 1 400,00 грн;
нежитлове вбудоване приміщення № 17 площею 96,8 м2, Львівська обл., м.
Червоноград, вул. Стуса, 3, мета проведення оцінки – укладення договору оренди, суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ», термін виконання робіт – 3 дні,
вартість робіт – 1 500,00 грн;
нежитлове приміщення № 57 площею 3,8 м2 на 2-му поверсі 6-поверхової
будівлі гуртожитку (літ. А-6), м. Львів, вул. Зелена, 96, мета проведення оцінки –
продовження договору оренди, суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр»,
термін виконання робіт – 2 дні, вартість робіт – 1 800,00 грн;
вбудоване нежитлове приміщення № 52 площею 33,0 м2 на першому поверсі в адміністративно-господарській частині чотириповерхової будівлі, м. Львів,
вул. Л. Українки, 1, мета проведення оцінки – продовження договору оренди,
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда», термін виконання робіт – 3 дні, вартість
робіт – 1 250,00 грн;
по об’єкту оренди – частині даху адмінбудівлі лабораторного корпусу площею
48,0 м2, м. Львів, вул. Свєнціцького, 2 подано лише одну заяву відповідно до п. 2
розділу V Положення конкурс вважати, таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 28.04.2016
Переможцем конкурсу визнано:
фізичну особу – підприємця – Старікова Олександра Вікторовича на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 312,3 м2 за адресою: вул. Жовтнева, 37, м.
Полтава. Вартість виконаних робіт – 880,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
частини нежитлових приміщень виробничого будинку площею 22,9 м2 за адресою: вул. Чекалових, 17, смт Велика Багачка, Полтавська обл., що обліковується
на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконаних робіт – 968,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлових приміщень виробничого будинку площею 12,8 м2 за адресою: вул. Чекалових, 17, смт Велика Багачка, Полтавська обл., що обліковується
на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконаних робіт – 968,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення
оцінки державного майна – частини нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі
релейної, розташованих в будинку зв’язку, площею 1,0 м2 за адресою: вул. Вокзальна, 2, с. Мар’янівка, Полтавська обл., що обліковується на балансі Виробничого
підрозділу «Київське БМЕУ» Регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ
«Українська залізниця». Вартість виконаних робіт – 998,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ФОП Платник
Ялин- робіт з
ська А. С. оцінки

15,5

Площа, м2

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів,що відбувся 28.04.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
Строк викоПере№
Адреса об’єкта
Балансоутринання робіт, можець
з/п Назва об’єкта оцінки
оцінки
мувач
днів /вар- конкурсу –
тість, грн
СОД
1 Частина нежитлових приЧеркаська обл.,
ЧД УДППЗ
5/2 280,00 ПП «Аргуміщень другого поверху
м. Корсунь«Укрпошта»
мент»
двоповерхової будівлі ценШевченківський,
тру поштового зв’язку
вул. Шевченка, 35

10 серпня 2016 року

2 Частина нежитлового
приміщення гуртожитку № 2
3 Нежитлова будівля
хімічного відділу з прибудовами та підвалом
«літ. И»

Балансоутримувач

м. Черкаси,
Черкаський
вул. Хрещатик, 53 національний
університет
імені Богдана
Хмельницького
Черкаська обл., м. Уманська
Умань, вул. Пушкі- районна дерна, 21б
жавна лікарня
ветеринарної
медицини

ФОП Платник
Ляшен- робіт з
ко В. М. оцінки

Найменування/ПІБ суб’єкта
оціночної діяльності – переможця конкурсу
ФОП Тарнопольський
Анатолій Пилипович

Назва об’єкта оцінки

Адреса об’єкта
оцінки

ФОП
Задорожній О. А.

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 04.05.2016

27,8

№
з/п

86,7

ПІДСУМКИ

Площа, м2

Продовження. Початок рубрики на стор. 4 – 8

Строк викоПеренання робіт, можець
днів /вар- конкурсу –
тість, грн
СОД
2/2 300,00 ПП «Ажіо»

3/2900,00

ТБ «Універсальна»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбувся 04.05.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцем конкурсу:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: спільне підприємство «ЗахідноУкраїнський Експертно-Консультативний Центр». Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – клуб разом із земельною ділянкою,
що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь» (с. Гордівці, Хотинський
р-н, Чернівецька обл.). Мета проведення оцінки: приватизації шляхом продажу
на аукціоні під розбирання. Вартість та строк виконання робіт з оцінки – 9 901,00
грн та 30 календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: фізична особа – підприємець
Міцевич Любов Дмитрівна. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого
поверху будівлі (літ. А) загальною площею 60,6 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 249а, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк
виконання робіт з оцінки – 1 900,00 грн та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 27.04.2016
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Аксіома» по об’єктах:
нежитловому приміщенню площею 30,8 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний
ліцей», за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 42 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 360,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
приміщенню площею 132,3 м2 у будівлі навчально-лабораторного корпусу автодрому, що перебуває на балансі Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області, за адресою: 1,4-й км автодороги районного значення загального користування
Білещина-Замістя, що перебуває на території Замостянської сільської ради Прилуцького району (вартість виконання робіт з оцінки – 2 490,00 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
частині нежитлового приміщення площею 18,6 м2 на 8-му поверсі восьмиповерхового блоку адмінбудівлі, що перебуває на балансі Чернігівського філіалу Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний
інститут «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 21а (вартість виконання робіт з оцінки – 1 840,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
частині нежитлового приміщення площею 5,48 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі учбового корпусу № 2, що перебуває на балансі Ніжинського
державного університету імені М. Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Кропив’янського, 2 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 243,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єкту – площадці для розміщення
приймально-передавального обладнання 1 оператора (1/5 частина башти радіорелейної лінії зв’язку), що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу
«Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом», за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Пакуль, вул. Чернігівська, 28 (вартість виконання робіт з оцінки –
2 250,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 27,5 м2 четвертого поверху (кімн. № 411 та частина кімн. № 408)
дев’ятиповерхової адмінбудівлі, що перебувають на балансі Державного підприємства «Чернігівський державний центр науки, інновацій та інформатизації»,
за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39 (вартість виконання робіт з оцінки –
2 200,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ФОП Волченкову О. С. по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 81,0 м2
першого поверху двоповерхової будівлі, що перебувають на балансі Філії «Військ
торг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 14029, м. Чернігів, вул. Авіаторів,
19 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 050,00 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
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 28.04.2016
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 68,9 м2. Балансоутримувач: ДП «КБ «Південне ім. М. К. Янгеля». Адреса: м. Дніпропетровськ, пров.
Л. Сталь, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експерно-правова група».
Вартість роботи – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 126,8 м2. Балансо
утримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпропетровськ,
просп. Карла Маркса, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експерно-правова
група». Вартість роботи – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 15,6 м2. Балансоутримувач: Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова.
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26д. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Національна експерно-правова група». Вартість роботи – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
4.Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 66,6 м2. Балансо
утримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський коледж технології та дизайну». Адреса: м. Дніпропетровськ, пров. Ушинського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна

експерно-правова група». Вартість роботи – 4000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експерно-правова
група». Вартість роботи – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 68,8 м2. Балансо
утримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., с. Новоолександрівка, вул. Паркова, 3б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
роботи – 1 600,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: частина даху площею 37,26 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинський державний технічний університет. Адреса: м. Дніпродзержинськ,
вул. Матросова, 70. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
роботи – 1 600,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлове приміщення технічного поверху площею 12,6 м2
та частина даху площею 36,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий
університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Кірова, 111б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 1 500,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 100,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експерно-правова група». Вартість роботи – 4 000,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
10. Назва об’єкта: будівля площею 529,0 м2, будівля площею 43,6 м2 та будівля трансформаторної підстанції площею 7,5 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Криворізький національний університет». Адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Кудашівка, вул. Правобережна сторона, 16а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 1 800,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
30,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний центр професійнотехнічної освіти. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, 8б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ТОВ «Національна експерно-правова група». Вартість роботи –
4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна
експерно-правова група». Вартість роботи – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
13. Назва об’єкта: майданчик площею 1 077,8 м2 та будівля сторожки площею 15,4 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість роботи –
4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: будівля площею 366,9 м2, будівля насосної площею 21,9 м2
та погріб загальною площею 104,8 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Кудашівка, вул. Правобережна сторона, 16а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В.
В. Вартість роботи – 1 800,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
8,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинський державний технічний університет. Адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 1 500,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 05.05.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано:
ТОВ багатопрофільну фірму «Консул ЛТД» по об’єктах:
частині нежитлового приміщення площею 3,0 м2 відділення зв’язку № 2 (літ.
А), що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 69/2; мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди; вартість виконання – 1 200,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;
нежитлових приміщеннях площею 40,8 м2 будівлі санчастини (літ. М-2), що перебувають на балансі Бердичівської виправної колонії Управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області (№ 70), за адресою: Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Низгірецька, 1; мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;
ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту – нежитловому приміщенню площею
15,7 м2 на 7-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Житомирській області, за адресою: м. Житомир,
вул. Я. Гамарника, 6а; мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість виконання – 1 300,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні;
ПП «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту – частині нежитлового приміщення
площею 17,0 м2 відділення зв’язку № 2 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 69/2; мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість виконання – 1 100,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
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 11.05.2016
Найменування/
ПІБ суб’єкта оціночної діяльності – переможця
конкурсу
1 Нежитлове приміщення загальною площею 182,7 м2
ФОП Тарнопольна першому поверсі будівлі, що обліковується на балансі
ський Анатолій
Виробничого підприємства «Західукрзакордоннафтогазбуд», Пилипович
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

№ 64 (980)

Вартість Строк
виконан- виконання робіт, ня робіт,
грн
дні
1 200,00

4

ФДМУ – 25 років

№ 64 (980)

21 Нежитлове приміщення будівлі Придінецького лісництва (інв.
№ 60) загальною площею 52,4 м2 за адресою: Харківська
обл., Ізюмський р-н, с. Придонецьке, на балансі Державного
підприємства «Ізюмське лісове господарство», 00993113,
тел.: (8-243) 2-15-98, 2-22-16

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

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі
в оренду

ПФ Агентство
«Схід»

ПФ Агентство
«Схід»

ПФ Агентство
«Схід»

ПФ Агентство
«Схід»

ПФ Агентство
«Схід»

ПФ Агентство
«Схід»

ФОП Дрозд Ю. О.

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

ФОП Дрозд Ю. О.

ФОП Буйницький М. А.

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі
в оренду

ФОП
Мокров
О. П.
ДАК «Національна
мережа аукціонних
центрів»

ФОП Дрозд Ю. О.

ТОВ «Незалежна
профгрупа»

ПФ Агентство
«Схід»

Вартість
робіт/ строк
виконання
1 000,00/4
1 500,00/3
800,00/5
4 500,00/5
750,00/5
700,00/5
650,00/5
1 600,00/5
1 600,00/5
1 600,00/5
1 600,00/5

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі
в оренду

ПФ «Бонс»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 28.04.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта – приміщення першого поверху (1-38, 1-39)
загальною площею 48,7 м2 будівлі Ратуша, 1811”, пам’ятки архітектури національного значення, охоронний номер 638 за адресою: площа Ринок, 1, м. Бережани, Бережанський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, визнано Тернопільську
торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду регіональним відділенням. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.

19 Частина стіни праворуч від входу в кімн. № 323 (S=1,0 м2) та
частина стіни праворуч від входу в кімн. № 338 (S=1,0 м2) на
6-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 2 загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців, 18,
що перебувають на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, 01896872, тел. (057) 711-35-56
20 Частина холу на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі паталогоанатомічного корпусу загальною площею 14,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Корчагінців, 35, що перебуває на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, 01896872,
тел. (057) 711-80-35

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

ФОП Дрозд
Ю. О.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 04.05.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів оренди та об’єктів приватизації визнано:
частина нежитлового приміщення площею 118,5 м2 на 3-му поверсі будівлі літ.
«Б-3» – новий аеровокзал, м. Львів, вул. Любінська, 168; мета проведення оцінки –
продовження договору оренди. СОД – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання
робіт – 3 р./дні. Вартість робіт – 1 500,00 грн;
нежитлова будівля (млин) загальною площею 144,3 м 2 , м Львівська
обл.,Старосамбірський р-н, с. Стрільбичі, вул. Річна, 62; мета проведення оцінки –
укладення договору оренди. СОД – ПП «Аргумент». Термін виконання робіт – 5 к./
днів. Вартість робіт – 2 040,00 грн;
нежитлове приміщення площею 2,2 м2, м. Львів, просп. Чорновола, 61; мета
проведення оцінки – продовження договору оренди. СОД – ПП «ЕкспертМаш».
Термін виконання робіт – 2 р./дні. Вартість робіт – 1 500,00 грн;
нежитлові приміщення загальною площею 121,4 м2, м. Львів, вул. Коперніка 14;
мета проведення оцінки – продовження договору оренди. СОД – ПП «Аргумент».
Термін виконання робіт – 5 к./ днів. Вартість робіт – 2 040,00 грн;
нежитлові приміщення загальною площею 121,4 м2, частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі навчального
корпусу № 14, м Львів, вул. Професорська 1; мета проведення оцінки – продовження договору оренди. СОД – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 р./ дні.
Вартість робіт – 1 500,00 грн;
частина вбудованого нежитлового приміщення тамбуру (вхід) гуртожитку № 8
загальною площею 1,0 м2, м Львів, вул. Сахарова, 23; мета проведення оцінки – продовження договору оренди. СОД – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2
к./ дні. Вартість робіт – 1 500,00 грн;
частина нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 на першому поверсі в будівлі «Б-3» – новий аеровокзал, нежитлові приміщення загальною площею 121,4 м2, м. Львів, вул. Любінська 168, мета проведення оцінки – укладення
договору оренди. СОД– ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 р./дні. Вартість робіт – 1 300,00 грн;
частина даху загальною площею 20,0 м2 будівлі корпусу № 28 (студентська
бібліотека), м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3; мета проведення оцінки – укла-

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 11.05.2016
1. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення площею 10,5 м2 за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 12а, що
обліковується на балансі Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Маслія
Анатолія Федоровича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 000,00 грн.
2. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 91,5 м2 будівлі – пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення «Банк М. А. Терещенка» за адресою:
м. Глухів, вул. Шевченка, 10, що обліковуються на балансі Національного заповідника «Глухів», з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленка Олександра
Івановича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 100,00 грн.
3. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 49,9 м2 за адресою: м. Конотоп, вул. Садова,
39, що обліковуються на балансі Політехнічного технікуму Конотопського інституту
Сумського державного університету, з метою продовження дії договору оренди
визнано ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 300,00 грн.
4. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення площею 6,1 м2 за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, траса
Кіпті-Глухів-Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП «Бачівськ» (балансоутримувач – Державна фіскальна служба України, оперативне управління (користування) Сумська
митниця ДФС) з метою передачі в оренду визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт»,
м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 050,00 грн.
5. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – частини
нежитлового приміщення площею 5,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87,
що обліковується на балансі Сумського державного педагогічного університету
ім. А. С. Макаренка, з метою продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ
«Апекс», м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 900,00 грн.

Мета проведення
оцінки

ФОП Мокров
О. П.

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки, що відбувся 06.05.2016
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 р. № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, пере
можцем конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди визнано:
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єктах:
частині нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на четвертому поверсі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 1 за адресою: м. Кіровоград, просп. Комуністичний, 19, що перебуває на балансі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, вартість робіт – 900,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні;
частині вхідного тамбура площею 2,0 м2 у будівлі учбового корпусу № 1
за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 20, що перебуває на балансі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, вартість робіт – 1 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
нежитлових приміщеннях на другому поверсі адміністративної будівлі площею
32,6 м2 за адресою: м. Кіровоград, вул. Курганна, 62, що перебувають на балансі
державної установи «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія», вартість
робіт – 1 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки державного майна – об’єкта групи А
разом із земельною ділянкою, що відбувся 05.05.2016
Переможцем конкурсу визнано ПП «Форкіс-Н» на виконання робіт з оцінки
об’єкта приватизації (гр. А) – група інвентарних об’єктів, у складі: нежитлової одноповерхової будівлі з підвалом (А-1), сараю (Б-1) загальною площею 579,4 м2,
огорожу (№ 2, 3), що перебуває на балансі Філії «Дельта-Лоцман» Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (код за ЄДРПОУ 38728507),
за адресою: 54002, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 121 разом
із земельною ділянкою, на якій він розташований, з метою визначення початкової
ціни об’єкта приватизації для продажу на аукціоні. Вартість робіт – 12 000,00 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 15 календарних днів.

1 Частина коридору на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі
учбового корпусу (інв. № А-5) загальною площею 3,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Артема, 48б, що перебуває на
балансі Харківського національного університету будівництва
та архітектури, 2071174, тел. 700-10-66
2 Нежитлові приміщення на першому поверсі чотириповерхової
будівлі навчального корпусу (інв. № 103100003, літ. «А-4») площею 364,13 м2 та прибудинковий майданчик площею 276,0 м2,
загальною площею 640,13 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Леніна, 20, що перебувають на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел. 707-60-80
3 Частина нежитлового приміщення – кімн. 109 на 1-му поверсі 5-поверхового радіотехнічного корпусу (інв. № І-33) загальною площею 17,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова,
17, що перебуває на балансі Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут», 02066769, тел.: 315-10-56, 788-40-09
4 Нежитлові приміщення цокольного поверху: частина приміщення № 80 площею 20,0 м2, № 88, 95, 96, частина приміщення № 97 площею 13,9 м2, № 98-104, 111-127, літ.
«А-8», пам’ятка архітектури, загальною площею 992,3 м2
за адресою: м. Харків, Привокзальний майдан, 2, що перебувають на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. 712-46-43
5 Нежитлове приміщення – частина кімн. № LXVI на 5-му поверсі
9-поверхового гуртожитку № 10 загальною площею 1,9 м2
за адресою: м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6,
що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел.: (057) 788-46-86,
788-45-41, 315-11-64
6 Нежитлове приміщення – частина кімн. № LXVI на 5-му поверсі
9-поверхового гуртожитку № 11 загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6а,
що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел.: (057) 788-46-86,
788-45-41, 315-11-64
7 Нежитлове приміщення – частина кімн. № V на 5-му поверсі
9-поверхового гуртожитку № 12, інв. № 73153, літ. А-9-10,
загальною площею 1,4 м2 за адресою: м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6б, що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
23912896, тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
8 Нежитлове приміщення – частина стіни у кімн. № ІI (кімната
в переході між гуртожитками № 7 та № 9) на 4-му поверсі
5-поверхового гуртожитку № 7, 9 загальною площею 1,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 1, що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел. (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
9 Нежитлове приміщення – частина стіни у кімн. № ІIІ (кімната при
вході в умивальник) на 2-му поверсі 5-поверхового гуртожитку
№ 7 загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 1, що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел.: (057) 788-4686, 788-45-41, 315-11-64
10 Нежитлове приміщення – частина стіни у кімн. № LІІI-1 (кімната
при вході в умивальник) на 3-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 2 загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Чкалова, 11, що перебуває на балансі Студентського
містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є.
Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел.:
(057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
11 Нежитлове приміщення – частина стіни у кімн. № ХІ (кімната
при вході в умивальник) на 4-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 5 загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Чкалова, 5, що перебуває на балансі Студентського містечка
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел.: (057)
788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
12 Нежитлове приміщення – частина стіни у кімн. № ХІІІ (кімната
при вході в умивальник) на 5-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 6 загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Чкалова, 3, що перебуває на балансі Студентського містечка
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел. (057) 78846-86, 788-45-41, 315-11-64
13 Нежитлове приміщення – частина стіни у кімн. № ІV (кімната
при вході в умивальник) на 3-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 4 загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Чкалова, 9, що перебуває на балансі Студентського містечка
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел.: (057)
788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
14 Нежитлове приміщення – частина стіни у кімн. № ІХ (кімната
при вході в умивальник) на 3-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 8 загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Академіка Проскури, 2, що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
23912896, тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
15 Цілісний майновий комлпекс державного закладу «Станція
юних техніків Південної залізниці», м. Харків, вул. Залізнична,
24а, що перебуває на балансі ТОВ «Культурно-оздоровчий
центр «Дозвілля», 30428038
16 Нежитлове приміщення на 2-му поверсі 10-поверхової будівлі інженерно-лабораторного корпусу (літ. А-11) загальною
площею 5,8 м2 за адресою: Червоношкільна набережна,2, на
балансі Державного Проектно-вишукувального та науководослідного інституту «Укренергомережпроект», 00114092,
тел. 732-52-61
17 Частина нежитлових приміщень коридорів: на другому поверсі учбового корпусу № 1 (інв. № 1030031) площею 6,0 м2,
на другому поверсі учбового корпусу № 2 (інв. № 1030019)
площею 3,0 м2, на другому поверсі учбового корпусу № 3
(інв. № 1030021) площею 4,0 м2, загальною площею 13,0 м2
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Комуніст,
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на
балансі Харківського національного аграрного університету ім.
В. В. Докучаєва, 493764, тел. 709-03-00
18 Частина вантажно-розвантажувальної платформи з твердим
покриттям загальною площею 100,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ
Харківська контора матеріально-технічного забезпечення,
08162096, тел. (057) 370-38-63

1 600,00/5

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки, що відбувся 29.04.2016
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 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 оренди – нежитлових
приміщеннях загальною площею 54,6 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Олександрівка, вул. Леніна, 84, що перебувають
на балансі Фінансового управління Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області, вартість робіт – 1 600,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 3 дні;
ТОВ «АН Експерт» по об’єктах оренди:
приміщенню складу з добудовами загальною площею 554,4 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. 40 років Перемоги, 22/29, що перебуває
на балансі ДПРЧ-25 Управління ДСНС України у Кіровоградській області, вартість
робіт – 1 700,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
частині нежитлового приміщення площею 5,0 м2 на першому поверсі адмінністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп.
Будівельників, 38, що перебуває на балансі Управління Державної автомобільної
інспекції УМВС України в Кіровоградській області, вартість робіт – 1 500,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач (наз/п
зва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

1 600,00/5

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 28.04.2016
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати
Переможець –
Строк ви№
Вартість,
суб’єкт оціночконання
Назва об’єктів
з/п
грн
ної діяльності
робіт, днів
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 6,0 м2 за адресою: Київська
ТОВ «Українські 3 000,00
4
обл., м. Васильків, вул. Фрунзе, 6. 36, що перебуває на балансі інноваційні конКиївської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
сультанти»
2 Нежитлове приміщення площею 198,0 м2 за адресою: КиївПП «Гарант- 3 400,00
3
ська обл., м. Бровари, Промвузол, що перебуває на балансі
Експерт»
Казенного заводу порошкової металургії
3 Нежитлове приміщення площею 108,0 м2 за адресою: КиївПП «Гарант- 3 500,00
3
ська обл., смт Згурівка, вул. Українська, 13, що перебуває на
Експерт»
балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
4 Приміщення № 279 на 2-му поверсі будівлі аеровокзалу тер- ПП «Бізнес- 3 300,00
4
мінала «В» площею 9,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Боконсалтинг»
риспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
5 Приміщення № 51 на 4-му поверсі будівлі аеровокзалу тер- ФОП Кравцова 3 200,00
4
мінала «В» площею 17,9 м2 за адресою: Київська обл., м. БоЛ. І.
риспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
6 Нежитлове приміщення площею 19,4 м2 за адресою:
ФОП Гундарева 3 150,00
3
Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 20, що перебуває
А. О.
на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
7 Приміщення № 48-49, 100-103 плодоовочевої бази з комп- ФОП Гундарева 3 250,00
3
ресорною і конденсанторною (інв. № АРС-53-103004188/6,
А. О.
реєстровий № 24584661.1006.ЖЦНЖШИ006.6) площею
1 995,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Ентузіастів, 7, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
8 Частина приміщення в підвалі аеровокзалу термінала «В»
Консалтінг- 3 200,00
4
площею 5,12 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, МіжЦентр
народний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
9 Гаражне приміщення площею 17,9 м2 за адресою: Київська
ФОП Гундарева 3 150,00
3
обл, смт Макарів, вул. Фрунзе, 26, що перебуває на балансі
А. О.
Управління державної казначейської служби України у Макарівському районі Київської області
10 Нежитлові приміщення загальною площею 827,8 м2, у т. ч.:
ПП «ЕКСПЕРТ 5 500,00
3
частина конференцкомплексу ЦППК на 3-му поверсі площею -АНАЛІТИК»
148,3 м2, частина конференцкомплексу ЦППК на 1-му поверсі площею 48,3 м2, частина конференцкомплексу ЦППК на
2-му поверсі площею 313,2 м2, частина юридичного корпусу
на 1-му поверсі площею 100,1 м2, частина учбового корпусу факультету податкової міліції на 3-му поверсі площею
51,5 м2, підвал-кафе площею 166,4 м2 за адресою: Київська
обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебувають на
балансі Університету Державної фіскальної служби України

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності , що відбувся 04.05.16
I. Об’ єкти оренди:

1 600,00/5

4

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди з метою визначення ринкової вартості державного майна для
розрахунку орендної плати, що відбувся 05.05.2016
Переможцем конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди – нежитлові приміщення будівлі гаража площею
27,2 м2, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Миколаївській області, за адресою: Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Ювілейна, 89.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт –
1 000,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к./дні;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
дев’ять цегляних гаражних боксів площею 154,1 м2, що перебувають на балансі
НДІ «Миколаївська астрономічна обсерваторія», за адресою: м. Миколаїв, вул. Обсерваторна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладання договору оренди. Вартість робіт – 1 800,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к./дні;
приміщення першого поверху триповерхової адміністративної будівлі площею
210,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський бронетанковий завод»,
за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 120. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 1 600,00 грн, без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 3 к./дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди – нежитлові приміщення гаража
площею 22,3 м2, що перебувають на балансі МД УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 20. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к./днів;
нежитлове приміщення цокольного поверху п’ятиповерхової будівлі лікарні
площею 27,8 м2, що перебуває на балансі Територіального медичного об’єднання
МВС України по Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Флотська, 71.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт –
1 000,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к./днів;
ПЕП «Візаві» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення п’ятиповерхової будівлі площею 156,5 м2, що перебувають на балансі ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Миколаївській області», за адресою: м. Миколаїв, вул. Флотська, 71. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 1 600,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к./дні;
нежитлові приміщення цокольного поверху п’ятиповерхової будівлі лікарні площею 82,0 м2, що перебувають на балансі Територіального медичного об’єднання
МВС України по Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Флотська, 71.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт –
1 300,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к./дні;
ТОВ «Експерт-Південь» на об’єкти оренди:
вбудоване приміщення першого поверху № 1-6 площею 21,20 м2, що перебуває
на балансі ДП «Південдіпрорибфлот», за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,
25. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість робіт –
1 200,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к./дні;
вбудоване приміщення третього поверху площею 18,3 м2, що перебуває на
балансі ДП «Південдіпрорибфлот», за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 25.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість робіт –
1 200,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к./дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди – нежитлове приміщення першого
поверху площею 42,2 м2 чотириповерхової будівлі головного учбового корпусу
відокремленого структурного підрозділу МПТУ «Морехідна школа», що перебуває
на балансі Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного, за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 1 150,00 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к./дні;
ПП «КФ «Снейл» на об’єкт оренди – нежитлове приміщення першого поверху
чотириповерхової будівлі площею 18,4 м2, що перебуває на балансі ДФС України
(в управлінні Головного управління ДФС у Миколаївській області), за адресою:
м. Миколаїв, вул Лягіна, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 800,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 5 к./днів;
ПП «Первомайська брокерська агенція» на об’єкт оренди – нежитлове приміщення третього поверху адмінбудівлі площею 1,3 м2 та частина покрівлі площею
1,0 м2, що перебувають на балансі 23 ДПРЧ Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, за адресою:
Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Котовського, 30. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 1 000,00 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к./днів;
ФОП Пархоменко М. К. на об’єкт оренди – частину нежитлового приміщення
будівлі площею 44,0 м2 та частину бетонного замощення площею 16 м2, що перебувають на балансі Миколаївського міжрайонного управління водного господарства,
за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Себіне. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 1 600,00 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 к./дні.

9 750,00/5

5

720,00/3

2 Нежитлове приміщення загальною площею 129,8 м2 на
1 100,00
першому поверсі будівлі, що обліковується на балансі Виробничого підприємства «Західукрзакордоннафтогазбуд»,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
3 Приміщення загальною площею 2,5 м2 на 1-му поверсі у вести- ФОП Тарнополь- 850,00
булі головного корпусу, що обліковується на балансі Відокрем- ський Анатолій
леного структурного підрозділу коледжу електронних приладів Пилипович
ІФНТУНГ, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька,
223. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди

1 000,00/5

Вартість Строк
виконан- виконання робіт, ня робіт,
грн
дні

2 950,00/4

Найменування/
ПІБ суб’єкта оціночної діяльності – переможця
конкурсу
ТОВ «Інвестиційна
група «Захід»

2 300,00/4

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
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Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта – частини площадки з асфальтним покриттям
площею 330,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває
на балансі Тернопільського управління водних ресурсів, визнано Тернопільську
торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду регіональним відділенням. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.

1 000,00/5

№
з/п

дення договору оренди. СОД – ТзОВ ІГ «Захід». Термін виконання робіт – 2 дні.
Вартість робіт – 1 500,00 грн;
окреме індивідуально визначене майно – підземне складське приміщення площею 1 023,5 м2, Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41; мета проведення
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. СОД – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3к./ дні. Вартість робіт – 2 500,00 грн;
окреме індивідуально визначене майно – службовий будинок літ. «А-2», поз. 1
загальною площею 198,9 м2, Львівська обл., смт Магерів, вул. Л. Мартовича, 2; мета
проведення оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. СОД – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 р./ дні. Вартість робіт – 1 800,00 грн.

1 080.00/5

Продовження таблиці

10 серпня 2016 року
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Визначення
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Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 05.05.2016
1. По об’єкту – частині вбудованих нежитлових приміщень загальною площею
21,8 м2 (каб. № 19, 20) на першому поверсі ремонтно-механічної майстерні (реєстр.
№ 01034707.5ФННМЯЄ002), що перебувають на балансі Цюрупинського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: м. Херсон, вул. Блюхера,
60 переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. По об’єкту – адміністративній будівлі (літ. А) площею 219,0 м2 (реєстровий № 22737830.1.ЛАЧБЮГ003) за адресою: Херсонська обл., м. Гола Пристань,
вул. 1 Травня, 67, що перебуває на балансі Голопристанського районного центру
зайнятості, переможець конкурсу – ПП «Фрістайл – плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 500,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
3. По об’єкту – вбудованих нежитлових приміщеннях загальною площею 59,0 м2
за адресою: м. Херсон, вул. Червонофлотська, 126 на першому поверсі будинку
гуртожитку, що перебуває на балансі Херсонського державного заводу «Палада»,
переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
4. По об’єкту – спеціальному обладнанню для харчоблоку Херсонського державного університету (97 од. згідно з переліком) переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ
«Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 4 500,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
5. По об’єкту – нежитлових приміщеннях їдальні та харчоблоку загальною площею 215,5 м2 в корпусі № 6 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 4, що перебувають на балансі Херсонського державного університету, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для озрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Вартість робіт – 1 200,00 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’єктів державної власності,
що відбувся 04.05.2016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди
приміщення площею 7,7 м2 в службовій будівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Городоцькому районі Хмельницької
області, за адресою: Хмельницька обл., м. Городок, вул. Грушевського, 49 визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800,00 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 укладення договору оренди
нежитлового приміщення (навчально-виробнича дільниця) загальною площею
30,7 м2 в гуртожитку, що перебуває на балансі Хмельницького професійного ліцею
електроніки, за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 40 визнано ФОП
Остренюк Людмилу Василівну. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди приміщення загальною площею 321,9 м2 у нежитловій будівлі, що перебуває на балансі
Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Хмельницька обл.,
м. Кам’янець-Подільський, вул. Вокзальна, 93 визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 790,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 4 календарних дні.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди
приміщення виробничо-складського призначення корпусу № 57 площею 1 340,5 м2,
що перебуває на балансі ДП «Новатор», за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17 визнано ТОВ «Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди частини
приміщення складу обладнання корпусу № 42 площею 218,65 м2, що перебуває на
балансі ДП «Новатор», за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17 визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 750,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 4 календарних дні.
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди
будівлі складського корпусу № 33 площею 528,4 м2, що перебуває на балансі ДП
«Новатор», за адресою: м.Хмельницький, вул. Тернопільська, 17 визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 750,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 4 календарних дні.
7. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди
частини приміщення площею 15,3 м2 в одноповерховій будівлі прохідної, що перебуває на балансі Подільського державного аграрно-технічного університету,
за адресою: м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13 визнано ТОВ «ПоділляЕксперт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
8. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди
приміщення площею 34,1 м2 у будівлі побуткомбінату, що перебуває на балансі ДНЗ
«Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей», за адресою: Теофіпольський р-н, смт Базалія, вул. Б. Хмельницького, 1 визнано ПП «ТЗК-Експерт».
Вартість виконання робіт з оцінки – 1 720,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності,
що відбувся 10.05.2016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди приміщення на третьому поверсі адміністративної будівлі загальною площею 48,98 м2
(у т. ч. площа загального користування – 11,78 м2) визнано ПП «Консалтінг-Сервіс».
Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 4 календарних дні.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди
приміщення загальною площею 16,68 м2 (у т. ч. площа загального користування –
11,78 м2) визнано ПП «Консалтінг-Сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки –
1 700,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 4 календарних дні.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди
приміщення загальною площею 275,2 м2 в будівлі магазину, що перебуває на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Хмельницька
обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Вокзальна, 93 визнано ПП «Роялті Експерт».
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди
приміщення загальною площею 73,5 м2 у будівлі магазину, що перебуває на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Хмельницька
обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Вокзальна, 93 визнано ПП «Роялті Експерт».
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 29.04.2016
Переможець
Пло–
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки конкурсу
СОД
1 Частина нежитлового
2,0 м. Київ, вул. Довнар- ТОВ «БІЗНЕС
приміщення
Запольського, 16
АССІСТ»
2 Нежитлове приміщення 19,1 м. Київ, просп. Пере- ТОВ «БІЗНЕС
моги, 50
АССІСТ»
3 Нежитлове приміщення 189,0 м. Київ, пл. Л. УкраТОВ «БІЗНЕС
їнки, 1
АССІСТ»
4 Нежитлове приміщення 122,2 м. Київ, вул. Механі- ПП «Габ’яно»
заторів, 6
5 Частина нежитлового
1,0 м. Київ, вул. Мельни- ТОВ «БІЗНЕС
приміщення
кова, 36/1
АССІСТ»
6 Частина нежитлового
1,0 м. Київ, вул. М. Кри- ТОВ «БІЗНЕС
приміщення
воноса, 6
АССІСТ»
7 Частина нежитлового
3,0 м. Київ, вул. ВолинПП «Габ’яно»
приміщення
ська, 11/14
8 Частина нежитлового
3,0 м. Київ, вул. ВолинПП «Габ’яно»
приміщення
ська, 9/21
9 Частина нежитлового
3,0 м. Київ, вул. Освіти, 5 ПП «Габ’яно»
приміщення

№
з/п Назва об’єкта оцінки

Термін викоВартість
нання, кален- виконання
дарних днів робіт, грн
4
3 300,00

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

4

3 500,00

4

3 900,00

3

3 500,00

4

3 300,00

4

3 300,00

3

3 500,00

3

3 500,00

3

3 500,00

Продовження таблиці

№
з/п Назва об’єкта оцінки
10 Частина нежитлового
приміщення
11 Частина нежитлового
приміщення
12 Частина нежитлового
приміщення
13 Частина нежитлового
приміщення
14 Нежитлове приміщення
15 Нежитлове приміщення
16 Частина нежитлового
приміщення
17 Частина нежитлового
приміщення
18 Нежитлове приміщення
19 Нежитлове приміщення
20 Частина нежитлового
приміщення
21 Частина нежитлового
приміщення
22 Нежитлове приміщення
23 Частина даху технічного
поверху та підвалу
24 Нежитлове приміщення
та частина даху
25 Нежитлове приміщення
та частина даху
26 Нежитлове приміщення
та частина даху

Переможець
Пло–
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки конкурсу
СОД
3,0 м. Київ, вул. Освіти, 7 ПП «Габ’яно»
3,0 м. Київ, вул. М. Кривоноса, 4
3,0 м. Київ, просп. Червонозоряний, 10
1,0 м. Київ, просп. Червонозоряний, 10
91,7 м. Київ, вул. Братська, 12
22,63 м. Київ, вул. Володимирська, 24
1,0 м. Київ, вул. Жмаченка, 26
2,0 м. Київ, вул. Жмаченка, 26
136,9 м. Київ, вул. Флоренції, 1/11
20,4 м. Київ, вул. Флоренції, 1/11
2,0 м. Київ, бульв. Шевченка, 13
12,7 м. Київ, просп. Московський, 19
109,5 м. Київ, вул. Кіквідзе, 35
45,4 м. Київ, вул. М. Раскової, 15
16,0 м. Київ, просп. Комарова, 1
19,5 м. Київ, просп. Перемоги, 50
10,5 м. Київ, вул. Неми
ровича-Данченка, 2

Термін викоВартість
нання, кален- виконання
дарних днів робіт, грн
3
3 500,00

ПП «Габ’яно»

3

3 500,00

ПП «Габ’яно»

3

3 500,00

ПП «Габ’яно»

3

3 500,00

ПП «Габ’яно»

3

3 500,00

ПП «Габ’яно»

3

3 500,00

ПП «Габ’яно»

3

3 500,00

ПП «Габ’яно»

3

3 500,00

ПП «Габ’яно»

3

3 500,00

ПП «Габ’яно»

3

3 500,00

ПП «Габ’яно»

3

3 500,00

ТОВ «БІЗНЕС
АССІСТ»
ПП «Фірма
«Конкрет»
ТОВ «БІЗНЕС
АССІСТ»
ТОВ «БІЗНЕС
АССІСТ»
ТОВ «БІЗНЕС
АССІСТ»
ТОВ «БІЗНЕС
АССІСТ»

4

3 500,00

4

4 000,00

4

3 500,00

4

3 500,00

4

3 500,00

4

3 500,00

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 10.05.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Нікіфоренко Галину
Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 25,9 м2 (№ 2 у прим. № 7) на третьому поверсі
4-поверхової прибудови до виробничого корпусу, що перебуває на балансі Виробничої філії «Вінницька картографічна фабрика «ДП «Центр державного земельного
кадастру», за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 з метою продовження
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 520,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шевчук Ольгу
Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового
вбудованого приміщення площею 4,0 м2 на другому поверсі 3-поверхового навчального корпусу, що перебуває на балансі Вінницького транспортного коледжу,
за адресою: 21001, м. Вінниця, вул. Некрасова, 28 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 550,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шуткевича Володимира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових
вбудованих приміщень на другому поверсі адмінбудівлі № 30 (11,5 м2), частини
коридору № 40 (3,4 м2) загальною площею 14,9 м2, що перебувають на балансі
Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл.,
Немирівський р-н, м. Немирів, провул. Некрасова, 6 з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 815,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1 – № 7 у приміщені № ІІІ)
магазину загальною площею 90,5 м2 на першому поверсі 5-поверхового будинку, А, що перебувають на балансі Вінницької філії Концерну «Військторгсервіс»,
за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. 1 Травня, 117 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Козюру Ларису
Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – окремо розташованої
одноповерхової будівлі лазні загальною площею 215,12 м2, що не увійшла під час
приватизації до статутного (складеного) капіталу КСП «Ладижинське» та перебуває на позабалансовому рахунку Ладижинської міської ради, за адресою: 24325,
Вінницька обл., м. Ладижин, с. Лукашівка, вул. Першотравнева, б/н з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 05.05.2016
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
364,1 м2 на другому поверсі будівлі учбово-виробничих майстерень. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський професійний художній ліцей
(код за ЄДРПОУ 02543087). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Волзька, 125. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки –
2 100,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 12.05.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту – нежитловому приміщенню площею
10,7 м2 будівлі санчастини (літ. М-2), що перебуває на балансі Бердичівської виправної колонії Управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській
області (№ 70), за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Низгірецька, 1;
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість виконання – 1 600,00
грн, строк виконання – 4 календарних дні;
ТОВ багатопрофільну фірму «Консул ЛТД» по об’єкту – частині нежитлового
приміщення площею 50,0 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі (літ. А), що перебуває
на балансі Управління державної казначейської служби України в Любарському
районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40; мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;
Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єкту – нежитлових підвальних приміщеннях площею 29,8 м2 (літ. А1), що перебувають на балансі Управління
державної казначейської служби України в Ємільчинському районі Житомирської
області, за адресою: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Леніна, 45; мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість виконання – 1 400,00 грн,
строк виконання – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 12.05.2016
Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності з метою визначення вартості для укладання договору оренди:
вбудованих приміщень (поз. 2-14, 2-15, 2-16, 2-17) загальною площею 39,7
м2 мансардного поверху адмінбудинку літ. А, А/, А//, Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Л. Толстого, 2 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.; вартість послуг – 2 000,00 грн,
термін виконання – 5 днів.

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки, що відбувся 13.05.2016
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, переможцем конкурсу

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
визнано:
ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єктах оренди:
нежитлових приміщеннях площею 123,8 м2 на першому поверсі будівлі поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., смт Устинівка, вул. Гагаріна, 2,
що перебувають на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», вартість
робіт – 2 400,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлових приміщеннях загальною площею 90,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Ульяновка, вул. Карла
Маркса, 8а, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби в Ульяновському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 1 600,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлових приміщеннях загальною площею 11,6 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Ульяновка, вул. Карла
Маркса, 8а, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби в Ульяновському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 1 600,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
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 12.05.2016
1. Нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі одноповерхової
адміністративної будівлі (інв. № 10300057) площею 4,1 м2 за адресою: Луганська
обл., м. Сватове, вул. Комсомольська, 22. Переможець – ПАТ Державна акціонерна
компанія «Національна мережа аукціонних центрів».
2. Будівля № 2045/6 (інв. № 60046) загальною площею 12,2 м2 за адресою:
Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Заводська, 1/4. Переможець – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 11.05.2016
Визнано переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення оцінки об’єктів оренди:
нежитлові вбудовані приміщення позначені № 13, 14, 15 загальною площею
58,9 м2 на першому поверсі корпусу навчально-виробничих майстерень, Львівська
обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 3, мета проведення оцінки – продовження договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЛЮАК», термін виконання
робіт – 3 р./дні, вартість робіт – 2 000,00 грн;
нежитлові будівлі загальною площею 2 805,2 м2, а саме: будівля відділення
приготування реагентів І черга загальною площею 2 227,0 м2; будівля відділення
приготування реагентів ІІ черга (склад) загальною площею 383,8 м2 та будівля
зарядної станції для обслуговування електронавантажувачів загальною площею
194,4 м2, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр, мета проведення оцінки –
продовження договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр»,
термін виконання робіт – 2 р./ дні, вартість робіт – 1 800,00 грн;
нежитлові приміщення № 3 – 10 загальною площею 78,8 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі літ. «А-2», Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів, просп. Юності, 6а, мета проведення оцінки – продовження договору оренди,
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ», термін виконання робіт – 3 р./дні,
вартість робіт – 1 500,00 грн;
частина вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі навчального корпусу № 5 площею 2,0 м2, м. Львів, вул. С. Бандери, 28а, мета проведення
оцінки – укладення договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ГалСвіт», термін виконання робіт 2 р./ дні, вартість робіт – 1 300,00 грн;
частина технічного приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі
корпусу їдальні, Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71, мета проведення
оцінки – укладення договору оренди, суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Горбачова В. А., термін виконання робіт – 4 к./ дні, вартість робіт – 1 750,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки майна, що відбувся 12.05.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцем конкурсу:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: фізична особа – підприємець – Міцевич Любов Дмитрівна. Назва об’єкта оцінки: об’єкт групи А державної власності – єдиний майновий комплекс державне підприємство «Особливе
конструкторське бюро «Рута» (м. Чернівці, вул. Руська, 248л). Мета проведення
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Вартість
та строк виконання робіт з оцінки: 8 070,00 грн (вісім тисяч сімдесят) та 30 (тридцять) календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 04.05.2016
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Аксіома» по об’єктах:
частині нежитлового приміщення фойє площею 6,0 м2 будівлі учбового корпусу № 1, що перебуває на балансі Ніжинського державного університету імені М.
Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кропив’янського, 2 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 360,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
будівлі гаражних боксів площею 89,8 м2, що перебуває на балансі Головного
територіального управління юстиції в Чернігівській області, за адресою: 17100,
Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 6 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 360,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
нежитлових приміщеннях площею 27,0 м2 будівлі відділення поштового зв’язку,
що перебувають на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Стара Басань, вул. Поштова, 3 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 510,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлових приміщеннях площею 25,9 м2 будівлі відділення поштового зв’язку,
що перебувають на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Ярославка, вул. Незалежності, 112 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 510,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єктах:
нежитловому приміщенню площею 47,99 м2 на першому поверсі будівлі колишнього навчального корпусу, що перебуває на балансі Прилуцького професійного
ліцею Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 250,00 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлових приміщеннях площею 191,1 м2 на першому поверсі будівлі колишнього навчального корпусу, що перебуває на балансі Прилуцького професійного
ліцею Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 250,00 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлових приміщеннях площею 37,8 м2 будівлі відділення поштового зв’язку,
що перебувають на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Браниця, вул. Шутова, 8 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 500,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлових приміщеннях площею 26,6 м2 будівлі відділення поштового зв’язку,
що перебувать на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Кобижча, вул. Незалежності, 11 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 500,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ФОП Волченкову О. С. по об’єктах:
нежитлових приміщеннях площею 44,7 м2 будівлі відділення поштового зв’язку,
що перебувають на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Веприк, вул. Бобровицька, 19 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 500,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлових приміщень площею 28,08 м2 будівлі відділення поштового зв’язку,
що перебувають на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Вороньки, вул. 30 років Перемоги, 3 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 500,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – нежитловому приміщенню будівлі гаража
площею 92,6 м2, що перебуває на балансі Ніжинського управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл.,
м. Ніжин, площа М. Заньковецької, 4 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 243,00
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна).
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