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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності

•

1. Назва об’єкта оцінки: приміщення свинарника та кормокухні «А-1» загальною площею
466,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «ВолодимирВолинське лісомисливське господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700, Волинська обл., м.
Володимир-Волинський, вул. Ільїна, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об'єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної
ділянки, усього: 8,66 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. ВолодимирВолинський, вул. Ільїна, 1. Цільове призначення земельної ділянки: для господарських потреб. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 28.02.2018. Платник
робіт з оцінки – ФОП Мельничук Н. Ф.
2. Назва об’єкта оцінки: частина зовнішньої труби котельні площею 53,0 м2 та асфальтованої площадки площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ковельський
промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Заводська, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об'єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв):
–. Розмір земельної ділянки, усього: 4,7497 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної
ділянки: м. Ковель, вул. Заводська, 23. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та обслуговування приміщень коледжу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 16.01.2014: 6 573 584,80
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 28.02.2018. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
3. Назва об’єкта оцінки: частина головного корпусу «А-4» площею 6,0 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 продовження дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об'єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 16,0494 га (пропорційний площі будівель під об’єктом
оренди з урахуванням 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 21.06.2016: 52 260 056,28 грн. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 28.02.2018. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
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).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта
оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напрямку 1.1 «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію,
яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому
конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);
інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента
(рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх
підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших
країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач
може бути залучений до виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі 2017 року» середнє
значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у IV кварталі 2017 року, становить 2,4 тис. грн (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), а окремо розташованої будівлі – 5,9 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід,
буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного до об’єкта
оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки за № 1 є
нерухоме майно – окрема будівля (виробнича, виробничо-складська), за № 2 – нерухоме майно – приміщення, частина будівель (інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення), за № 3 – нерухоме майно – приміщення, частина будівель (для
розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна).
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.

•

•

Департамент оцінки майна,
майнових прав та професійної
оціночної діяльності,
т. 200-36-36

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адміністративного забезпечення
РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих
дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

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

•

1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 143,77 м2. Балансоутримувач: ДП
«Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
Платник – Релігійна громада «Християнська церква повного Євангелія «Слава Христа».
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 52,94 м 2 (у т.
ч. площа загального користування – 6,34 м 2 ). Балансоутримувач: ПрАТ «Дніпровськ
промбуд». Адреса: м. Дніпро, просп. Івана Мазепи, 56. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПТ «Ломбард «КЕШ» Брила О. І. і компанія».
3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,6 м2. Балансоутримувач: ДП
«ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Пушкіна Т. А. Дата оцінки – 26.01.2018.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 70,7 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Клуб спортивного карате «Легенда».
5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 23,0 м2. Балансоутримувач: ДП
«ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Титова, 25. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП Ковтун Т. Я.
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 41,63 м2. Балансоутримувач: ДП
«Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Толочко В. О.
7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,8 м2. Балансоутримувач: ДП
«Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Актив ІІ».
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 35,0 м2 (у т. ч. площа загального
користування – 7,1 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – адвокат Стадниченко В. Ю.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 435,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Івана Авраменка,
25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник
– РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Джаббаров Маіл Тагі-огли.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 49,03 м2 (у т. ч. площа іншого
використання – 5,0 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро,
вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області Платник – ТОВ «НВП «Левітор Груп».
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 42,1 м2. Балансоутримувач:
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м.
Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП Алесенко С. О.
12. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2. Балансоутримувач: Вільногірський коледж НМетАУ. Адреса: м. Вільногірськ, вул. Центральна, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Біба Т. В.
13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 59,0 м2. Балансоутримувач:
ДНЗ «Інгулецький професійний ліцей». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 6. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ППТНЗ «Автошкола».
14. Назва об’єкта: частина даху площею 39,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпровський
технолого-економічний коледж». Адреса: м. Дніпро, вул. Авіаційна, 33а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 28,4 м2. Балансоутримувач: ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпро, пл. Соборна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області Платник – ТОВ «Версус».
16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,5 м2. Балансоутримувач:
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпро, пл. Соборна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПП Гаврилко Д. І.
17. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДУ
«Територіальне медичне об’єднання МВС України по Дніпропетровській області». Адреса: м. Дніпро,
вул. Полігонна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ФК «ОМП-2013».
18. Назва об’єкта: гідротехнічні споруди; донний водовипуск нагульного ставка – 1 шт.;
роздільна дамба нагульного ставка – 1 шт. Балансоутримувач: ДП «Укрриба». Адреса: Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Кочережки. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник
– ПП «Фірма Комус».
19. Назва об’єкта: гідротехнічні споруди; донний водовипуск виросного ставу – 1 шт.; роздільна дамба виросного ставу – 1 шт. Балансоутримувач: ДП «Укрриба». Адреса: Дніпропетровська
обл., Павлоградський р-н, с. Кочережки. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – СГ
«Ставки».
20. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 159,4 м2. Балансоутримувач:
Східна філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт
Черкаське, вул. Лісна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Рябко М. М.
21. Назва об’єкта: частина даху площею 7,04 м2 та частина приміщення горища площею
7,68 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м.
Дніпро, просп. О. Поля, 129а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
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орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Лафселл». Дата оцінки – 31.03.2018.
22. Назва об’єкта: приміщення гаража №1 (літ. В-1) площею 140,1 м2.
Балансоутримувач: Національний банк України. Адреса: м. Дніпро, вул. Маршала
Малиновського, 66. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – платник РВ ФДМУ по Дніпропетровській області Дата оцінки – 31.03.2018.
23. Назва об’єкта: будівля гаража літ. Б-2 площею 1 106,7 м2 з ґанками
літ. б, б1. Балансоутримувач: Національний банк України. Адреса: м. Дніпро, вул.
Маршала Малиновського, 66. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – платник РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 31.03.2018.
24. Назва об’єкта: приміщення гаражів № 2, 3, 4, 5 в літ. В-1 площею 271,9 м2.
Балансоутримувач: Національний банк України. Адреса: м. Дніпро, вул. Маршала
Малиновського, 66. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – платник РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 31.03.2018.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть
роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №
2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5
календарних днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів,
що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 16 березня 2018 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 22.03.2018 о 10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

•
•
•

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

•

Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 26,5 м2 у будівлі (літ.
А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ружин, вул. О. Бурди,
53. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
28.02.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ФОП Сапіженко Р. В.
Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 30,6 м2 на 2-му поверсі навчального корпусу № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул.
Селецька, 5. Балансоутримувач: Центр професійно-технічної освіти м. Житомира (м.
Житомир, вул. Селецька, 5). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 28.02.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – Обласна молодіжна творча спілка художників та мистецтвознавців.
Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 92,0 м2 у будівлі їдальні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 102а. Балансоутримувач: Житомирський професійний ліцей сфери послуг (м. Житомир, вул. Чуднівська, 102а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
28.02.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ФОП Яценко С. А.
Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлового приміщення площею 10,25 м2 на
1-му поверсі будівлі (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40. Балансоутримувач: Управління державної
казначейської служби України в Любарському районі Житомирської області (Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Гончаренко Л. Т.
Об’єкт оцінки № 5: нежитлове приміщення гаража (літ. А) площею 35,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, вул. Винниченка, 21б.
Балансоутримувач: Малинська районна державна адміністрація Житомирської області
(Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП «Нікон».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ по
Житомирській області (к. 412) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (тел. для довідок 42-04-18).
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 9, 10, 11 загальною площею 137,1 м2 будівлі складу та столярської майстерні (літ. Б), що не увійшли
до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд» у процесі приватизації. Місцезнаходження
об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Платник робіт з оцінки: ФОП Притчин В. В. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення ХVІІ (у складі
частин № 6, 7, 8 та частини приміщення загального користування № 1 площею
11,75 м2) загальною площею 89,0 м2 підвального поверху будівлі (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Маяковського, 3а. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: перебуває
на балансі ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та не увійшло до його статутного
капіталу при приватизації. Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Асоціація
ветеранів війни і інвалідів Чорнобиля Запорізької області». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 та частина приміщення № 4 загальною площею 330,7 м2 першого поверху двоповерхової будівлі
навчально-виробничого корпусу (літ. Г-2). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, 194. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад
«Мелітопольське вище професійне училище». Платник робіт з оцінки: ФОП Планкін О.
В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
4. Назва об’єкта оцінки: частина даху п’ятого поверху будівлі гуртожитку
(літ. А-5) загальною площею 144,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. 390. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 28.02.2018.
5. Назва об’єкта оцінки: частина автостоянки на пристанційному майданчику
№ 1 (інв. № 6756/1/7326) загальною площею 20,0 м2. Місцезнаходження об'єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька
атомна електростанція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.03.2018.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 20, 25 та частина приміщення спільного користування № 1 площею 6,6 м2, загальною площею 33,2
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м2 будівлі статистики (літ. А-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Кравченко О. С. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.03.2018.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-1, № 1-2 загальною площею 157,18 м2 гаража (літ. В), реєстровий номер 36307928.44.ААЕЖИД097, на
експлуатаційній дільниці № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Веселівський р-н, с. Чкалове, вул. Чкалова, 94. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Веселівське міжрайонне управління водного господарства. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Тавричеська енергетична
компанія». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
8. Назва об’єкта оцінки: частини стін приміщень коридорів гуртожитку № 3
(літ. А-4), а саме: частина стіни приміщення ІІІ першого поверху площею 1,5 м2, частина стіни приміщення ІІ другого поверху площею 1,5 м2, частина стіни приміщення ІІІ
третього поверху площею 1,5 м, частина стіни приміщення ІІІ 4-го поверху площею 1,5
м2, загальною площею 6,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м.
Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 56. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього – 2 625,0 м2. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл.,
м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 56. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): розміщення та експлуатація гуртожитку № 3. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок) – 541 668,75 грн. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ТЕЛЕСВІТ». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.03.2018.
9. Назва об’єкта оцінки: частина стіни приміщення ІІІ площею 1,5 м2 першого
поверху; частина стіни приміщення І площею 1,5 м2 другого поверху; частина
стіни приміщення І площею 1,5 м2 третього поверху; частина стіни приміщення
І площею 1,5 м2 четвертого поверху; частина стіни приміщення І площею 1,5
м2 п’ятого поверху будівлі (літ. А-5); частина стіни приміщення площею 1,5 м2
технічного поверху будівлі (літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 22; Запорізька обл., м. Мелітополь,
просп. 50-річчя Перемоги, 22в. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 5 223,0
м2; 4 419,0 м2. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м.
Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 22; Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 50річчя Перемоги, 22б. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): розміщення та
експлуатація гуртожитку № 1; розміщення та експлуатація гуртожитку № 4. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок) – 900 601,89 грн; 761 968,17 грн. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський
державний агротехнологічний університет. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ТЕЛЕСВІТ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2018.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованогго в Міністерстві юстиції
України15.01.2016 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 ФДМУ; 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 допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент
до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул.
Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66,
226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10) до
15.00 16.03.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 22.03.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

•

•

•

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою визначення
розміру збитків, нанесених державі

•

Назва об’єкта оцінки: електрозварювальний цех, літ. Л, загальною площею
40,9 м2, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА776; перекриття даху майстерні, літ. М, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА772; ворота гаража, літ. О,
реєстровий номер 1239559.94.ААББАА773; ворота гаража, літ. У, реєстровий
номер1239559.94.ААББАА774; вхідні двері (одна одиниця) виробничої будівлі,
літ. А, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА766; частина огорожі № 11 площею 6,7 м2, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА7783; ліва частина (1/2)
воріт № 8, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА779, майно яке не увійшло
у процесі приватизації до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової
шкоди державі в результаті пошкодження державного нерухомого майна. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (85), відділ оцінки (061)
226-07-50(66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно 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), 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 ФДМУ; 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.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул.
Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66,
226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10) до
15.00 16.03.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 22.03.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
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
№
Вид
Назва об’єктів
Дата оцінки
Платник Замовник
з/п
вартості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення № 78 на 2-му поверсі
28.02.18
Ринкова ТОВ «ДХЛ РВ ФДМУ
бізнес-центру вантажного термінала площею 16,2
ЛОГІСТИ- по Київ2
м (реєстровий № 20572069.64.НЛТНПД064) за
КА УКРА- ській обадресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний
ЇНА»
ласті
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
2 Частини нежитлових приміщень загальною площею
28.02.18
Спеці- ТОВ «ВЕЛ- РВ ФДМУ
8,0 м2, а саме: частина приміщення № 226 площею
альна МЕКС»
по Київ2,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала
ській об«D»; частина приміщення № 226 площею 2,0 м2 на
ласті
3-му поверсі пасажирського термінала «D»; частина
приміщення № 2 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі
пасажирського термінала «D»; частина приміщення №
2 площеґю 2,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
3 Частини нежитлових приміщень загальною площею
28.02.18
Спеці- ТОВ «ВЕЛ- РВ ФДМУ
10,0 м2, а саме: частина приміщення № 226 площею
альна МЕКС»
по Київ2,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала
ській об«D»; частина приміщення № 226 площею 2,0 м2 на
ласті
3-му поверсі пасажирського термінала «D»; частина
2
приміщення № 2 площею 2,0 м на 1-му поверсі
пасажирського термінала «D»; частина приміщення
№ 2 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського
термінала «D»; частина приміщення № 2 площею 2,0
м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
4 Приміщення № 104 площею 14,2 м2 на 1-му поверсі
28.02.18
Ринкова ПАТ «Ко- РВ ФДМУ
адміністративної будівлі за адресою: Київська обл., м.
мерційний по КиївБіла Церква, бульв. Олександрійський, 12. що переІндустрі- ській оббуває на балансі Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС України
альний
ласті
у Київській області
Банк»
2
5 Приміщення № 2 площею 4,7 м на 1-му поверсі бу28.02.18
Ринкова ТОВ «ФІ- РВ ФДМУ
дівлі готелю з прибудовою ресторану (інв. № 2004) за
НАНСОВА по Київадресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний
ГАРАНській обаеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
ТІЯ»
ласті
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
6 Приміщення № 1 площею 4,5 м2 на 1-му поверсі
28.02.18
Ринкова ФОП
РВ ФДМУ
в будівлі «Б. управління під магазин» (інв. № 1) за
Храмченко по Київадресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. ПоноІ. В.
ській обмарьова, 17, що перебуває на балансі ДП «Київський
ласті
військовий деревообробний завод»
7 Приміщення № 25 – 27 площею 22,6 м2 збірно28.02.18
Ринкова ТОВ «Авіа- РВ ФДМУ
щитового будинку (будівлі ІТК), інв. № 47498 за
компанія по Київадресою: Київська обл., м. Бориспіль-7, Міжнародний
Українські ській обаеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
Крила»
ласті
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
8 Частина ковальсько-пресового цеху, у тому числі рам- 28.02.18
Ринкова ФОП
РВ ФДМУ
па площею 601,44 м2 за адресою: Київська обл., м.
Шкурко
по КиївБровари, вул. О. Білана, 1, що перебуває на балансі
Ю. В.
ській обКП Кіровгеологія
ласті
9 Нерухоме державне майно загальною площею 1 051,0 28.02.18
Ринкова ТОВ
РВ ФДМУ
м2, а саме: склад готової продукції площею 270,0 м2;
«ДЕЛЬТА по Київангар площею 741,0 м2; побутове приміщення плоФОРЕСТ» ській общею 40,0 м2 за адресою: Київська обл., Макарівський
ласті
р-н, с. Плахтянка, вул. Жовтнева, що перебуває на
балансі ДП «Кладієвське лісове господарство»
10 Нерухоме майно бази відпочинку загальною площею
31.03.18
Ринкова ТОВ «По- РВ ФДМУ
231,03 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський
заміський по Київр-н, с. Глібівка, що перебуває на балансі ДП «Україндитячий
ській обський інститут інженерно-технічних розвідувань для
заклад
ласті
будівництва»
відпочинку
та оздоровлення
«Казка»
11 Частина будівлі складу матеріалів площею 26,0 м2 за
31.03.18
Ринкова ТОВ «ВЕД РВ ФДМУ
адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Требухів,
- ПРОФ» по Київвул. Парникова, 1, що перебуває на балансі Бортській обницького міжрайонного управління водного господарласті
ства ім. Гаркуші М. А.
12 Нерухоме майно, а саме споруда № 42, столова
31.03.18
Ринкова ТОВ «Чор- РВ ФДМУ
АБК-2, (інв. № 146) загальною площею 1 856,72 м2
нобиль
по Київза адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, поблизу
Енерській обЧорнобильської АЕС, що перебуває на балансі ДСП
джіДата
ласті
«Чорнобильська АЕС»
Центр»
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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 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 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 (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); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним
до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
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 містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби 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 22.03.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул.
С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, кімн. 603-1, телефон для довідок 200-25-29.

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: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
492,23 м2 на першому поверсі адміністративно-побутової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Рудненська, 10. Балансоутримувач: Львівське
казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Рудненська, 10. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Слободяник Сергій Іванович.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 74,2 м2 на першому поверсі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул.
Винниченка, 30. Балансоутримувач (орендодавець): ДП НДІ «Система». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки
– ТОВ ІДЦ «Гал-клуб».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для нежитлових приміщень та їх частин. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення). Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
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3

відомості
приватизації

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
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) 255-41-71,
261-62-04.

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

Інформація про об’єкти оцінки для проведення незалежної оцінки майна та
експертної грошової оцінки земельних ділянок для визначення викупної ціни
з метою викупу об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб.
Розмір земельної Місце розташуНазва об’єкта оцінки
Власник
ділянки, га (пло- вання об’єкта
ща, м2)
оцінки
1. Об’єкт оцінки: житлові будинки.
Житловий будинок
55,3 м2
м. Харків, вул. Євдокимова Валентина Миколаївна, 1/2
Євдокимов Олег Миколайович, 1/2
Сидоренківська, 47
Житловий будинок
літ. «А-1» – 132,4 м. Харків, вул. Воробйова Людмила Михайлівна,
м2, літ. «В-1» – Арматурна, 17 55/400
Зінченко Наталія Дмитрівна, 55/400
48,4 м2
Циганкова Олена Олександрівна,
45/400
Циганков Олег Олександрович, 45/400
Циганко Надія Михайлівна, 30/200
Циганко Тетяна Євгеніївна, 15/200
Самойленко Маргарита Анатоліївна, 55/200
2
Житловий будинок літ. «С-1»
167,2 м
м. Харків, вул. Зайкова Олена Павлівна
Арматурна, 19
Житловий будинок, госпо74,6 м2
м. Харків, вул. Ус Наталія Володимирівна
дарські будівлі та споруди
Макіївська, 3
Житловий будинок, госпо56,2 м2
м. Харків, в-д
Квачов Дмитро Вячеславович, 1/2,
дарські будівлі та споруди
Золотий 1-й, 1 Квачова Надія Геннадіївна, 1/4, Квачов
Вячеслав Вячеславович, 1/4
Житловий будинок, госпо76,6 м2
м. Харків, в-д
Ніконова Ірина Георгіївна, 1/2
дарські будівлі та споруди
Золотий 1-й, 3 Ніконов Олексій Ілліч, 5/20
Ніконов Олексій Ілліч, 5/20
Житлові будинки літ. «А-1»
літ. «А-1» – 83,9 м. Харків, в-д
Гармаш Володимир Володимирович
та «Б-1» з надвірними бум2, літ. «Б-1» – Золотий 1-й, 5 35/108
Держава, в особі Державної податкової
27 м2
дівлями
інспекції в
Комінтернівському районі м. Харкова, 13/54
Гнутов Роман Віталійович, 1/27
Гнутов Віктор Віталійович, 1/27
Гнутова Валентина Федорівна, 1/27
Гармаш Володимир Володимирович,
35/108
Житлові будинки з надвірни- літ. «А-1» – 52,1 м. Харків, пров. Шингарьов Валерій Віталійович, 1/2
ми будівлями та спорудами
м2, літ. «Б-1» – Арматурний, 5 Шингарьова Тетяна Віталіївна, 1/2
27,5 м2
Житловий будинок літ. «А-1»
110,9 м2
м. Харків, вул. Ічкенко Олександр Михайлович, 19/140
Арматурна, 37 Ічкенко Володимир Олександрович,
14/140 частин
Ічкенко Анна Лаврентівна, 33/140
Ічкенко Ольга Олександрівна, 14/140
Борисенко Любов Федорівна, 20/140
Ічкенко Володимир Олександрович
20/140 частин
Ічкенко Ольга Олександрівна 20/140
частин
Житловий будинок, госпо46,1 м2
м. Харків,
Насонов Микола Степанович, 1/3
дарські будівлі та споруди
просп. Гагаріна, Насонова Оксана Миколаївна, 1/3
Стрєбкова Тетяна Миколаївна, 1/3
113а
Житловий будинок, господарські будівлі та споруди

56 м2

м. Харків,
Середа Любов Борисівна
просп. Гагаріна,
113
Житловий будинок, госпо114,3 м2
м. Харків, в-д
Онанко Олена Михайлівна 1/6
дарські будівлі та споруди
Золотой 2-й, 4 Каплун Едуард Азізович, 1/6
Каплун Ольга Миколаївна, 4/12
Каплун Вячеслав Миколайович, 4/12
Домоволодіння
59,1 м2
м. Харків, в-д
Криженко Тамара Василівна,1/4
Золотий 2-й, 6 Четверикова Раїса Фролівна, 1/4
Дурова Єлізавета Григорівна, 1/4
Криженко Тамара Василівна, 1/4
Житловий будинок, літ.
203,9 м2
м. Харків,
Бондаренко Іван Степанович
«М-2», з господарськими
просп. Гагаріна,
будівлями та спорудами
146а
Житлові будинки: літ. «А-1», 86,9 м2; 32,1 м2 м. Харків, вул. Буданов Віктор Борисович, 20/100
Мартишко Олександр Сергійович,
літ. «Ж-1», з надвірними
Обоянська, 6
61/100
будівлями
Лафакі Світлана Юріївна
Житловий будинок літ. «А»,
77,9 м2; 44,5 м2 м. Харків, вул. Ковалевська Олена Микитівна, 476/900
Ковалевська Анжела Анатоліївна,
житловий будинок, літ. «Е»,
Обоянська, 5
212/900
з надвірними будівлями і
Ковалевська Ельза Анатоліївна, 212/900
спорудами
2
Житловий будинок з прибу122,8 м
м. Харків, в-д
Зикова Тетяна Іванівна, 7/100
довами літ. «А-1»
Золотий 2-й, 5 Масалітін Юрій Іванович, 7/100
Лупандіна Світлана Іванівна, 7/100
Соболєв Микола Олексійович, 29/100
Романченко Микола Михайлович,
50/100
Житловий будинок, госпо55,0 м2
м. Харків, в-д
Дудіна Лідія Мусіївна
дарські будівлі та споруди
Золотий 2-й, 3
Житловий будинок, госпо95,3 м2
м. Харків, в-д
Безверхова Іраїда Леонідівна, 1/2 ч
дарські будівлі та споруди
Золотий 2-й, 1 Мозолев Анатолій Семенович, 1/2
2
2
Житлові будинки: літ. «Г-1»,
76,1 м ; 39,4 м м. Харків, пров. Коробейник Ірина Миколаївна, 1/4
Пахнєнко Василь Михайлович, 1/4
літ. «Ж-1»
Сичівський, 2
Жаріков Володимир Георгійович, 1/2
Житловий будинок
86,4 м2
м. Харків, пров. Мірошніченко Ганна Олексіївна, 65/200
Мірошніченко Катерина Федорівна,
Сичівський, 5
65/200
Савченко Надія Іванівна, 35/100
Житловий будинок
27,5 м2
м. Харків, в-д
Сидоров Артем Володимирович, 1/2
ТОВ «Виробничо-торгівельна компанія
Зміївський
«Обрій», 1/2
3-й, 10
2
Житловий будинок з госпо25,9 м
м. Харків, в-д
Пащенко Людмила Миколаївна, 1/2
дарськими будівлями
Зміївський 3-й, Пащенко Наталія Володимирівна, 1/2
10а
Житловий будинок, госпо127,6 м2, 53,7 м2, м. Харків, в-д
Ізвекова Поліна Олегівна, 1/16
Ізвекова Єва Олегівна, 1/16
дарські будівлі та споруди,
27,3 м2
Зміївський
Кашурко Наталія Іванівна, 1/4
літ. «А-1», житловий будинок
3-й, 5
Кучаєва Лариса Іванівна, 1/4
літ. «Б-1», житловий будинок
Камериста Марія Федорівна, 1/4
літ. «В-1»
Войтенко Марія Іванівна, 1/24
Войтенко Сергій Олександрович, 1/24
Бредіхіна Жанна Олександрівна, 1/24
Житловий будинок, госпо77 м2
м. Харків, пров. Гічко Леонід Іванович, 20/100
дарські будівлі та споруди,
Стрілецький, 6 Бакуменко Олександр Олександрович, 80/100
житлова площа
Житловий будинок, господарські будівлі та споруди

399,4 м2

м. Харків, пров. Зуєва Каріна Юріївна, 31/400 + 31/400
Стрілецький, 5 Митрофанов Володимир Федорович,
17/100
Колодочка Оксана Олександрівна,
135/200
2. Об’єкт оцінки: квартири/кімнати.
Кімн. 16
25,6 м2
м. Харків,
Коновалова Марина Андріївна, Коновапросп. Гагаріна, лова Тетяна Федорівна
Кімн. 19 (25,6 м2), кімн. 20
307,7 м2
Джимшиашвілі Михайло Гурамович
156, багато(28,3 м2), кімн. 21 (26,7 м2),
квартирний житкімн. 22 (24,9 м2), кімн. 24
ловий будинок
(14,6 м2), кімн.26 (17,9 м2),
(літ. «А-2»)
кімн. 29 (26,2 м2), кімн. 30
(27,9 м2), житлові приміщення 2-го поверху № 14, 15,
17, 18, 25, 27, 28 в літ. «А-2»
(115,6 м2)
Кімн. 23
27,3 м2
Заїка-Степанова Злата Антонівна
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Продовження таблиці

Назва об’єкта оцінки
Кв. 1
Кв. 3

Розмір земельної Місце розташуділянки, га (пло- вання об’єкта
ща, м2)
оцінки
49,6 м2
м. Харків, просп.
49 м2
Гагаріна, 158,
багатоквартир47,4 м2
ний житловий
будинок

Власник

Левковська Анна Петрівна
Писарєва Тетяна Володимирівна, 2/3,
Писарєв Денис Миколайович, 1/3
Кв. 4
Бондаренко Людмила Іванівна, Бондаренко Микола Григорович, Бондаренко
Дмитро Миколайович
Кв. 5
51,4 м2
Кузнецов Юрій Миколайович, Кузнецова Віра Дмитрівна, Кузнецов Ігор
Юрійович – спільна сумісна
2
Кв. 6
66,8 м
Москаленко Віталій Васильович,
30/100, Москаленко Євген Віталійович,
70/300, Москаленко Валентина Василівна, 70/300, Москаленко Валентина
Василівна, 70/300
2
Кв. 7
50,9 м
Марченко Віктор Дмитрович, Марченко
Ніна Миколаївна, Марченко Тетяна Вікторівна, Марченко Марина Вікторівна
Кв. 8
49,2 м2
Сергеєва Людмила Петрівна, Савченко
Інна Сергіївна – спільна сумісна
2
Кв. 1
50,6 м
м. Харків,
Чаговець Олена Олександрівна, 1/3,
просп. Гагаріна, Чаговець Володимир Вікторович, 1/3,
160/2, багато- Чаговець Максим Володимирович, 1/3
Кв. 2
63,6 м2
квартирний жит- Щирова Наталія Володимирівна, Влаловий будинок димиров Тимур Дмитрович, 39/100,
Мирошниченко Катерина Андріївна,
Мамедов Гадір Мухдар огли, Мамедова
Наталія Гадирівна, Мамедов Ілля Миколайович, 61/100
Кв. 3
51,3 м2
Поливана Євгенія Веніамінівна, Поливаний Іван Петрович, Поливаний
Андрій Іванович
Кв. 4
50 м2
Сідікі Нурулла
Кв. 5
50,9 м2
Боєва Людмила Миколаївна
Кв. 6
65,8 м2
Дятлов Володимир Григорович, Дятлова Надія Миколаївна, Дятлова Ірина
Володимирівна
Кв. 7
51,7 м2
Марченко Олександр Дмитрович, 1/2,
Марченко Юлія Іванівна, 1/2
Кв. 8
51,5 м2
Каретникова Олена Олександрівна
3. Об’єкт оцінки: земельні ділянки з житловими будинками.
Земельна ділянка
0,0336 га
м. Харків, вул. Рарог Микола Миколайович
6310138800:06:009:0003
СидоренківЖитловий будинок
56,5 м2
ська, 52
Земельна ділянка
0,0304 га
м. Харків,
Вишкевич Володимир Вікторович, Бе6310136900:01:042:0003
просп. Гагаріна, недик Юлія Василівна
Житловий будинок, госпо43,7 м2
115а
дарські будівлі та споруди
Земельна ділянка
0,0943 га
м. Харків, вул. Матвієнко Валерій Володимирович,
6310138800:06:009:0001
Арматурна, 21 6/100
Матвієнко Валерія Валеріївна, 28/100
Житловий будинок, госпо111,3 м2
Матвієнко Артем Валерійович, 28/100
Зайченко Олена Олексіївна, 38/100
дарські будівлі та споруди
літ. «В-1», літ. «Ш-1»
Земельна ділянка
0,072 га
м. Харків, в’їзд Алексєєва Олена Олександрівна
6310136900:01:042:0006
2-ий Золотий, 8
Житловий будинок літ. «М-2»
189,2 м2
Земельна ділянка
0,0718 га
м. Харків, в-д
Малюченко Любов Володимирівна
6310136900:01:041:0004
Золотий 2-й, 7
Житловий будинок, госпо191,1 м2
дарські будівлі та споруди
Земельна ділянка
0,0455 га
м. Харків, вул. Ічкенко Ірина Володимирівна
6310138800:06:010:0007
Арматурна, 39
житловий будинок
66,9 м2
Земельна ділянка
0,0974 га
м. Харків, пров. Павлова Лідія Максимівна
6310136900:01:041:0006
Сичівський, 1
житловий будинок
74,7 м2
Земельна ділянка
0,1000 га
м. Харків, пров. Власов Аркадій Олександрович
6310136900:01:041:0002
Сичівський, 1а
Житловий будинок літ. «Ж-1»
32,8 м2
Земельна ділянка
0,0554 га
м. Харків, вул. Могіляс Тамара Іванівна, 2/3
6310138800:06:015:0001
Азербайджан2
Житловий будинок з надвір79,9 м
Кудряшова Тетяна Леонідівна, 1/3
ська, 6
ними будівлями
Земельна ділянка
0,0580 га
м. Харків, пров. Андреева Лариса Леонідівна
6310136900:01:036:0002
Стрілецький, 4
Житловий будинок, госпо109,5 м2
дарські будівлі та споруди
Земельна ділянка
0,0501 га
м. Харків, пров. Метельський Віктор Анатолійович
Житловий будинок, госпо81,6 м2
Арматурний, 4
дарські будівлі та споруди
4. Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення.
Нежитлова будівля, літ. А-1
68,1 м2
м. Харків,
ТОВ «КОРСО ТАУН»
просп. Гагаріна, 104
Нежитлові приміщення 2-го
559,0 м2
м. Харків,
Джимшиашвілі Михайло Гурамович
поверху № ІІ в літ. «А-2» (37,3
просп. Гагарі2
м ), нежитлові приміщення
на, 156
1-го поверху № 5, 6, ХІХ в
літ. «А-2» (42,1 м2), нежитлові приміщення підвалу 1-5,
І-ІV; 1-го поверху 1-4, 7, 1013, І-ХVІІІ, ХХ-ХХІІ в літ. «А-2»
(479,6 м2)
Нежитлова будівля, літ. «Б-1»
168,8 м2
м. Харків,
ТОВ «ФЛОРА
просп. Гагарі- ІНВЕСТ» (37878983)
на, 176
Нежитлова будівля Л-1 (31,5
75,3 м2
м. Харків,
ТОВ «Торговельний дім «ЮЛІЯ»
м2), нежитлова будівля літ.
просп. Гагарі2
на, 178
«М-1» (31,6 м ), нежитлова
будівля літ. «К-1» (12,2 м2)
Нежитлова будівля, літ. «Н-2»
179,8 м2
м. Харків,
ТОВ «РІЕЛТ .ІН»
просп. Гагаріна, 182
Нежитлова будівля літ. «К-1»
33,9 м2
м. Харків,
Науково-виробниче ТОВ «ПІК»
просп. Гагаріна,
182а
Нежитлова будівля літ. В-1
54,6 м2
м. Харків,
ТОВ «Торгівельний дім «ЮЛІЯ»
просп. Гагаріна,
244б
Нежитлова будівля літ. «А-1»
124,9 м2
м. Харків, пров. ТОВ «Спецсервіс»
Сичівський, 2
5. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва.
Незавершене будівництво,
м. Харків, вул. Гуцель Марина Леонідівна
літ. «Б-3»
Державінська ріг
в-ду Зміївського
3-го
6. Об’єкт оцінки: земельна ділянка.
Земельна ділянка
0,0250 га
м. Харків, вул. Самойленко Олександр Борисович
6310138800:06:009:0004
Сидоренківська, 54
Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок) – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Орієнтовна дата оцінки:
01.04.2018. Замовник і платник робіт з оцінки об’єктів – Департамент будівництва та
шляхового господарства Харківської міської ради. Телефон замовника конкурсу 72520-83. Електронна адреса замовника конкурсу: dsdh@city.kharkov.ua.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають
до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних
в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії
актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією відносно досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки).
Суб’єктом оціночної діяльності, який буде відібраний для надання послуг з оцінки
майна, виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, має буде наданий звіт по кожній окремій позиції у складі об’єкта оцінки: 1, 3, 4, 5, 6, по об’єкту оцінки: 2 має буде наданий звіт окремо за кожним місце розташуванням об’єкта оцінки.
У звіті має бути зазначена викупна ціна окремо по кожній частині спільної часткової
власності об’єкта нерухомого майна.
Викупна ціна об’єкта нерухомого майна у звіті суб’єкта оціночної діяльності та у
висновку про вартість майна має бути визначена окремо з податком на додану вартість та без податку на додану вартість.
У разі якщо виконавець є платником ПДВ сума надання послуг з оцінки майна,
виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок в пропозиціях на
конкурс має включати суму ПДВ.
Строк надання послуг з оцінки майна (виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельних ділянок) – до 10 календарних днів з дати укладення договору.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі 2017
р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що перевищують: для
оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,

дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2,4 тис. грн;
комплексу будівель та споруд – 10,4 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва –
8,5 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 38,0 тис. грн; необоротні активи – 29,2
тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній
ділянці площею до 10 000 м2 (1 га) – 9,2 тис. грн; окремо розташованої будівлі – 5,9
тис. грн; земельної ділянки площею до 10 000 м2 (1 га) – 2,8 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 42,9 тис. грн; гідротехнічних споруд – 7,1 тис. грн;
пакета акцій – 37,6 тис. грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області за
адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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

•

Назва об’єкта оцінки № 1: підвальні приміщення виробничо-лабораторного
корпусу (літ. А) загальною площею 58,4 м2 (в т. ч. приміщення (ІІ) – 10,8 м2,
приміщення (ІІІ) – 47,6 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецька філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194а. Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника
конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): 12 902,31 грн станом на 31.01.2018.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,1951 га. Місце розташування земельної ділянки: м.
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194а. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування нежилих будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або
«ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
Назва об’єкта оцінки № 2: вбудовані приміщення першого поверху будівлі
(літ. А) загальною площею 103,4 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: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 4 573,97 грн станом на 31.01.2018. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір
земельної ділянки, усього: 0,1894 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Головна, 249а. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: об’єкта
оцінки № 1 – юридична особа – приватна установа «Недержавний освітній заклад
«Чернівецький навчально-курсовий центр»; об’єкта оцінки № 2 – юридична особа –
ТОВ «МІСТО НАПОЇВ».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможців, – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та майнових
прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є: приміщення, частини будівель, які за
своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельно-офісної,
торговельної нерухомості.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, або безпосередньо
до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372)
55-44-84.

•

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

•

Назва об’єкта оцінки: частина підвалу та нежитлових приміщень першого
поверху загальною площею 213,7 м2 у будівлі гуртожитку № 2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський державний університет імені Миколи
Гоголя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, пл. Івана Франка,
2. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Янді-2». Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу
(0462) 67-28-18. 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): 31.03.2018. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
Продовження рубрики на стор. 5
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4

відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

Назва органу
управління

1 Фонд державного
майна України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
13327990, РВ ФДМУ по Вінницькій області, 21018, м.Вінниця,
вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17

найменування

реєстровий номер майна

Нерухоме майно –підземна лінія
зв’язку (довжиною 1 268,0 м)

373758.74.ААБАДЖ280

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
загальна плонезалежною оцінща, м2
кою, грн
м. Вінниця, від перехрестя вул. Немирівське шосе і вул.
–
202 329,00
Волошкова на вул.Волошкова, 8 та на вул. Гладкова, 8

максимально
можливий строк
оренди
2 роки 364 дні

місцезнаходження

мета використання
Розміщення кабельних мереж оператора телекомунікацій, який
надає послуги з доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимально
загальна
незалежною оцінможливий строк
площа, м2
кою, грн
оренди
37789129.1.АААДЕГ038 Дніпропетровська обл., смт Софі83,1
200 549,00
2 роки 364 дні
ївка, вул. Незалежності, 66
05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Європейська, 15
68,4
626 476,00
1 рік 7 місяців

найменування

реєстровий номер майна

1 Державна казначейська служба
України
2 Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України
3 Державне космічне агентство
України
4 Міністерство освіти і науки України

місцезнаходження

мета використання

37789129, УДКСУ у Софіївському районі Дніпропетровської області, Дніпропетров- Нежитлові вбудовані приРозміщення органу місцевого самоврядування
ська обл., смт Софіївка, вул. Незалежності, 66, тел. (05650) 2-92-77
міщення
05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська обл., м. Нежитлові вбудовані приРозміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні,
Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
міщення
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторькі роботи
14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, тел. Нежитлове вбудоване приРМЙЙМГ088
м. Дніпро, вул. Янгеля, 14
30,1
229 934,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих това34-39-04
міщення
рів, непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
39568620, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, Нежитлове вбудоване приІнформація відсутня
м. Дніпро, вул. Аржанова, 12
58,0
395 878,00
1 рік
Розміщення школи з навчання водіїв транспортних засобів (по2/4, тел. (056) 745-55-96
міщення
годинно згідно з графіком)
5 Міністерство освіти і науки України Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури, Нежитлове вбудоване приІнформація відсутня
м. Дніпро, вул. Столярова, 8
215,5
1 517 120,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, буфету, що не здійснюють продаж товарів
м. Дніпро, вул. Столярова, 8, тел. (056)744-28-59
міщення
підакцизної групи
6 Міністерство регіонального роз02497789, Державне підприємство «Дніпропетровський державний проектний
Нежитлове вбудоване при- 02497789.1.ХВЮЯШЖ004 м. Дніпро, вул. Січеславська На35,0
338 600,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні,
витку, будівництва та житловоінститут житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект», м. Дніпро, вул. міщення
бережна, 29
проектно-вишукувальні та проектно-конструкторські роботи
комунального господарства України Січеславська Набережна, 29, тел. (0562) 744-13-32
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
місцезнаходження
площа, м2
33426253.11. АААЖАК971 85487, Донецька обл., м. Селидове, смт
114,0
Курахівка, вул. Центральна, 36

вартість майна за незалежною оцінкою, грн
161 000,00

реєстровий номер майна

33621568, ВП «Шахта Курахівська» ДП «Селидіввугілля», 85487, Донецька Нежитлові вбудовані приміщення 1-го поверху з
обл., м. Селидове, м. Гірник, вул. Терикона, 1, тел. (062) 372-30-76
ґанком будівлі невиробничого призначення

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 11 місяців
Розміщення фінансової
установи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство аграрної політики
та продовольства України
2 Міністерство аграрної політики
та продовольства України

38517224, Івано-Франківська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», тел. (0342) 53-35-29
38517224, Івано-Франківська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», тел. (0342) 53-35-29

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за незаща, м2
лежною оцінкою, грн
Івано-Франківська обл., м. Івано61,6
603 870,00
Франківськ, вул.Гаркуші, 2
станом на 31.01.2018
Івано-Франківська обл., м. Івано81,2
851 301,00
Франківськ, вул.Гаркуші, 2
станом на 31.01.2018

реєстровий номер майна

Приміщення на 2-му поверсі
адмінбудівлі
Приміщення на 1-му поверсі
адмінбудівлі

місцезнаходження

22167462.1. 1БЕШНСП5358
22167462.1. 1БЕШНСП5358

максимально можливий
строк оренди
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення сервісного центру комп’ютерного та
периферійного устаткування
Офіс

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу управління
Міністерство освіти і науки
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна пловартість майна за неза- максимально можливий
2
місцезнаходження
мета використання
номер майна
ща, м
лежною оцінкою, грн
строк оренди
02500698, Рубіжанський індустріально-педагогічний технікум, 93009, Луганська обл., Частина нежитлового приміщення холу учбового
–
Луганська обл., м. Рубіжне, вул. ак.
2,0
4 500,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельних автоматів, що
м. Рубіжне, вул. ак. Померанчука, 28, тел. (06453) 6-37-53
корпусу на 1-му поверсі (інв. №10320001)
Померанчука, 28
станом на 30.11.2017
відпускають продовольчі товари
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська область, м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Міністерство оборони
України

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

найменування

реєстровий номер майна

24308317, Львівська філія державного підприємства Міністерства оборони
Нежитлове приміщення № 68 на
України «Західвійськбуд», м. Львів, вул. Городоцька, 224, тел. (032)224-58-79 3-му поверсі будівлі

24308317.1.АААААЖ 483

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежною
загальна площа, м2
оцінкою, грн
Львівська обл., Жовківський р-н, с.
18,9
107 696,00
Малехів, вул. Київська, 18
станом на 31.12.2017
місцезнаходження

максимально можливий
строк оренди
5 років

мета використання
Розміщення офіса

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 один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

1 Державне агентство лісових ресурсів України
2 Міністерство інфраструктури України

00992881, ДП «Дубровицьке лісове господарство», 34100, Рівненська обл., м. Дубровиця, вул.
Комунальна, 3, тел. (03658) 2-00-64
38758107, філія «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс», 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 7, тел. (0362) 63-73-35

найменування

реєстровий номер майна

Склад готової продукції

00992881.12.ИФППУС011

Частина будівлі випробувальної
лабораторії

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за
площа, м2 незалежною оцінкою, грн
Рівненська обл., м. Дуброви530,4
680 053,00
ця, вул. Залізнична, 14б
Рівненська обл., м. Рівне, вул.
49,7
134 400,00
Небесної сотні, 34
місцезнаходження

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 11 місяців
Розміщення виробництва продуктів перероблення деревини (інше використання)
2 роки 11 місяців
Розміщення майстерні, що здійснює технічне
обслуговування та ремонт автомобілів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

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

найменування

1

Міністерство оборони
України

38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс», 61034, м. Одноповерхова будівля складу (магазин, виробничі майстерХарків, вул. Переможців, 6а, тел. (050) 960-78-92
ні), інв. № 8, літ. Д, Д-1

2

Міністерство освіти і науки
України

3

Міністерство освіти і науки
України

4

Міністерство освіти та науки України

5

Міністерство освіти і науки
України
Міністерство освіти і науки
України
Міністерство освіти і науки
України

02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел.: (057) 702-10-16,
702-18-07
02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел.: (057) 702-10-16,
702-18-07
38898340, Харківський коледж Державного університету телекомунікацій, 61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 7, тел. (057)
73130163
38855349, Державний університет телекомунікацій, 03110, м.
Київ, вул. Солом’янська, 7, тел. (044) 249-25-29
38855349, Державний університет телекомунікацій, 03110, м.
Київ, вул. Солом’янська, 7, тел. (044) 249-25-29
02071139, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 88, тел. (057)
704-93-14
38494092, ДП «Харківське промислово-торговельне підприємство», 61068, м. Харків, вул. Тарасівська, 6, тел. (057) 719-11-10

6
7
8
9

Міністерство аграрної
політики та продовольства
України
Міністерство юстиції
України

10 Міністерство освіти і науки
України
11 Міністерство освіти та науки України
12 Міністерство освіти і науки
України
13 Міністерство освіти і науки
України

14319188, ДУ «Хролівський виправний центр (№ 140)», 62480,
Харківська обл., Харківський р-н, с. Хролі, вул. Зорянська, 8
02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел.: (057) 702-10-16,
702-18-07
24281593, Харківський машинобудівельний коледж, 61068, м.
Харків, вул. Плеханівська, 79, 0577372330
01566330, Харківський державний університет харчування та торгівлі, 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, тел. (057) 337-85-35

реєстровий номер
майна
33689922.33.АААЖЛБ412

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна
загальна
місцезнаходження
за незалежною
площа, м2
оцінкою, грн
Харківська обл., м. Чугуїв,
вул. Гвардійська, 4
504,6
364 700,00

Частини нежитлового приміщення кімн. № 2 – 6,4 м2 на
5-му поверсі та частина чердачного приміщення – 10,0 м2
5-поверхової будівлі гуртожитку № 3, літ. А-5, інв. № 896
Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4 на 1-му поверсі в
4-поверховій громадській будівлі, інв. № 70331, літ. А-5

–

м. Харків, вул. Бакуліна, 16

–

м. Харків, вул. Бакуліна, 10

Частина вестибуля № 26 на 1-му поверсі 5-поверхової
адміністративно-учбової будівлі, інв. № 10310317, літ. А-5

–

м. Харків, вул. Кооперативна, 7

Нежитлові приміщення – кімн. № 79б, 79в на 3-му поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 80285, літ. А-3
Нежитлове приміщення – кімн. № 51 на 2-му поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 80285, літ. А-3
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 2 (за технічним
паспортом) на 1-му поверсі 7-поверхової будівлі культурнопросвітнього центру, інв. № 72738, літ. А-7
Нежитлові приміщення – кімн. № 16,17 на 1-му поверсі
(48,7 м2) та кімн. № 34, 35, 36, 37 на 2-му поверсі (52,6 м2)
2-поверхової виробничої будівлі, інв. № 301, літ. А-2-3
Частина покрівлі 2-поверхової будівлі складу, інв. № 425,
літ. Н-2
Частина сходів № 17 на 2-му поверсі 6-поверхової будівлі навчального корпусу, літ. И-6, інв. № 70994

Нежитлове приміщення – частина кімн. № 64 на 1-му поверсі
3-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. № 72280, літ. А
Частина внутрішніх стін (лінійні розміри: 544х0,025 + 2х0,04
+ 4х0,07 + 19х0,1 + 0,6х0,5 + 0,6х0,5) з 1-го до 9-го поверху
9-поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 10300005, літ. А-9
01566330, Харківський державний університет харчування та тор- Частина внутрішніх стін (лінійні розміри: 512х0,025 + 6х0,04 +
гівлі, 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, тел. (057) 337-85-35 30х0,07 + 15х0,1 + 0,6х0,5 + 0,6х0,5) з 1-го до 5-го поверху
5-поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 10300001, літ. А-5

38855349.4.ХФРЦЧА015 м. Харків, вул. Полтавський
шлях, 188а
38855349.4.ХФРЦЧА015 м. Харків, вул. Полтавський
шлях, 188а
–
м. Харків, вул. Пушкінська, 88
3585
–
_
4512072
–
–

м. Харків, вул. Тарасівська, 6
Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли, вул.
Зорянська, 8
м. Харків, просп. Науки, 14
м. Харків, вул. Плеханівська, 79
м. Харків, вул. Цілиноградська, 50б
м. Харків, вул. Цілиноградська, 28

максимально
можливий
строк оренди
2 роки
11 місяців

мета використання
Розміщення об’єкта оптово-роздрібного продажу непродовольчих товарів на площі 279,8 м2 (літ. Д) та розміщення складу на площі 224,8 м2
(літ. Д-1)
Розміщення антенно-фідерних пристроїв та обладнання

16,4

82 800,00

2 роки
11 місяців

34,4

291 800,00

1 рік

Розміщення фірмового магазину вітчизняних промислових підприємствтоваровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

1,0

10 900,00

1 рік

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
(кава)

21,6

111 600,00

1 рік

19,6

98 000,00

1 рік

16,0

160 100,00

1 рік

101,3

705 400,00

1 рік

16,5

37 600,00

2 роки
11 місяців

4,0

38 300,00

1 рік

12,84

92 000,00

1 рік

18,9

67 300,00

1 рік

24,4

86 900,00

1 рік

Розміщення офіса
Розміщення офіса
Розміщення театрально-концертної каси
Розміщення лабораторії ветеринарної медицини
Розміщення базової станції мобільного зв’язку
Розміщення торгівлі продовольчими товарами без акцизу (кофе-поінту)
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у
навчальному закладі (з понеділка до п’ятниці з 9.30 до 12.30)
Розміщення на вертикальних поверхнях внутрішніх стін будівлі телекомунікаційного обладнання, оптичних та слабкострумових кабелів зв`язку для
підтримки безперебійного та якісного доступу до Інтернету
Розміщення на вертикальних поверхнях внутрішніх стін будівлі телекомунікаційного обладнання, оптичних та слабкострумових кабелів зв`язку для
підтримки безперебійного та якісного доступу до Інтернету

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Харківській області скасовано оголошення про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опубліковане в газеті «Відомості приватизації»
від 19.02.2018 № 15 (1139) на стор. 5, поз. 1.

7 березня 2018 року

№ 20 (1144)

5

відомості
приватизації

Продовження таблиці

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
місцезнаходження
номер майна
площа, м2
РВ ФДМУ по Хмельницькій 02898152, РВ ФДМУ по Хмельницькій області, вул. Соборна, 75, м.
Приміщення на 1-му поверсі адміністративної будівлі (приміщення в лівому крилі адмінбу–
вул. Соборна, 75, м. Хмель109,5
області
Хмельницький, 29013, тел.: (0382) 72-09-45, 76-42-13
дівлі – 79,6 м2 та приміщення в центральній частині адмінбудівлі – 29,9 м2)
ницький, 29013
Міністерство освіти і науки 02548498, Старокостянтинівський професійний ліцей, вул. І. Франка, 35, Частина вестибуля на 1-му поверсі побутового корпусу
–
вул. І. Франка, 35, м. Старо2,0
України
м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31104, тел. (03854) 4-10-42
костянтинів, Хмельницька
обл., 31104
Назва органу управління

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

найменування

вартість майна за незалежною оцінкою, грн
454 621,00
6 362,0

максимально можмета використання
ливий строк оренди
5 років
Розміщення офіса
2 роки 11 місяців

Розміщення кавового
автомата

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
2 Міністерство освіти і науки України

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

найменування

16466350, Державне підприємство «Укркомунобслуговування», 03150, Нерухоме майно – нежитлове приміщення
м. Київ-150, вул. Предславницька, 51, тел. (044) 529-42-84
41330257, Державний університет інфраструктури та технологій, 04071, Нерухоме майно – частина нежитлового
м. Київ, вул. Кирилівська, 9, тел. (044) 463-74-70
приміщення на 1-му поверсі будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимально
загальна
місцезнаходження
незалежною оцінможливий строк
площа, м2
кою, грн
оренди
16466350.1. ХВЮЯШЖ311 м. Київ, вул. Ді38,6
629 000,00
1 рік
лова, 24
станом на 30.11.2017
–
м. Київ, вул. Огі2,0
37 842,00
2 роки
єнка, 19
станом на 31.12.2017
11 місяців
реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення громадської організації, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
Розміщення торговельного автомата , що відпускає
продовольчі товари

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».

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні.

підсумки
Продовження. Початок рубрики на стор. 1 - 3

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 14.09.2017

Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» по об’єктах оренди:
гідротехнічні споруди зимувального ставу № 7; гідротехнічні споруди зимувального ставу № 1; гідротехнічні споруди Ленінського водозбірника; гідротехнічні споруди
ставу № 1 виросткового; гідротехнічні споруди ставу № 2 виросткового; гідротехнічні
споруди ставу № 3 виросткового; гідротехнічні споруди ставу № 4 виросткового; будівля насосної станції; Засув; насип; щит паводковий № 1; дамба з рибоуловлювачем
(б/н), на балансі ДП «Укрриба», за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський р-н, в
межах земель Киселівської сільської ради. Вартість робіт – 15000 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
гідротехнічні споруди ставу № 10; гідротехнічні споруди ставу № 11; гідротехнічні
споруди ставу № 12; гідротехнічні споруди ставу № 13; гідротехнічні споруди ставу № 14;
гідротехнічні споруди ставу № 15; щит паводковий № 2; щит паводковий № 3; щит паводковий № 4 (Новокиївська с/р), на балансі ДП «Укрриба», за адресою: Миколаївська обл.,
Снігурівський р-н, в межах земель Центральної та Новокиївської сільської ради. Вартість
робіт – 15000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
фідер 6170, кабель ЦРП 40-ТП 2-ТП6, склад демонтованої апаратури (літ 4-В3-1)
площею 108,0 м2, нежитлові приміщення другого поверху будівлі воєнпредів (літ 4-Г-2)
площею 209,15 м2, частина набережної № 9 штатна стоянка плавдока (4-І) довжиною
256,0 пог. м, на балансі ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», за адресою: м.
Миколаїв (територія заводу). Вартість робіт – 10500 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 5 кал. днів.
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» по об’єктах оренди:
частина нежитлового вбудованого приміщення площею 130,7 м2 першого поверху
двоповерхової будівлі центральної прохідної, на балансі ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» –
орендодавець, за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський (Жовтневий), 42а. Вартість
робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
нежитлові приміщення площею 278,9 м2 окремо розташованої двоповерхової
будівлі лазні, на балансі Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту В. Лазаряна, за
адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 71. Вартість робіт – 2200 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
нежитлові приміщення площею 26,1 м2 першого поверху триповерхової будівлі
навчального корпусу № 2, на балансі Миколаївського будівельного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури, за адресою: м. Миколаїв, вул.1-ша Слобідська, 2. Вартість робіт – 1800 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 3 кал. дні;
нежитлові приміщення площею 79,0 м2 другого поверху триповерхової адміністративної будівлі, на балансі Миколаївської філії ДП «Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроект-реконструкція», за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
нежитлове приміщення площею 20,0 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі
Херсонської філії НУК ім. адмірала Макарова, на балансі Національного університету
кораблебудування ім. адмірала Макарова, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 44.
Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні.
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» по об’єктах оренди:
дві частини приміщень центральної їдальні № 18 з прохідною № 1; частина приміщень
інженерного корпусу № 1; частина приміщень адміністративно-побутового корпусу (АПК)
з галереєю (корп. 9); частина приміщень північної прохідної (корп. 7); частина приміщень
інженерного корпусу № 2 (заводоуправління) загальною площею 4,55 м2, на балансі ЧНУ
ім. Петра Могили, за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський (Жовтневий), 42а. Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
нежитлове приміщення площею 16,6 м2 другого поверху корпусу А адміністративної будівлі, на балансі ДП «Південний науково-дослідний і проектно-вишукувальний
інститут розвитку флоту рибного господарства «Південдіпрорибфлот», за адресою: м.
Миколаїв, вул. Фалєєвська, 25. Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 5 кал. днів.
ТОВ «Експерт-Південь» по об’єктах оренди:
частина холу площею 1,5 м2 першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі, на балансі ДФС України (оперативне управління ГУ ДФС у Миколаївській
області), за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6. Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 кал. дні;
нежитлові приміщення площею 65,0 м2, на балансі ДУ «Миколаївській слідчий ізолятор», за адресою: м. Миколаїв, вул. Табірне поле, 5. Вартість робіт – 2200 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
частина стіни четвертого поверху та частина стіни першого поверху гуртожитку № 1 загальною площею 4,0 м2, на балансі ЧНУ ім. Петра Могили, за адресою: м.
Миколаїв, вул. Погранична, 82. Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 2 кал. дні;
гідротехнічні споруди ставу № 3 зимувального; гідротехнічні споруди ставу № 4
зимувального; гідротехнічні споруди ставу № 5 зимувального; насосна станція, на балансі ДП «Укрриба», за адресою: м. Миколаїв, Центральний р-н (Матвіївка). Вартість
робіт – 7000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні.
ТОВ «Приват-Південь» по об’єктах оренди:
навчальні аудиторії № 404, 405, 409 площею 167,5 м2 учбового корпусу, на балансі
ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж», за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська,
11. Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні.
ПЕП «Візаві» по об’єктах оренди:
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі, на балансі Філії «Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України»
(адміністрація спеціалізованого морського порту «Октябрьск»), за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського 29/1. Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 3 кал. дні;
будівлі гаража та сараю загальною площею 193,6 м2, на балансі ЧНУ ім. Петра Могили, за адресою: м. Миколаїв, Темвод, 23. Вартість робіт – 3800 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
частина приміщень площею 706,95 м2 Надбузького професійного аграрного ліцею: третій поверх площею 572,4 м2; частина четвертого поверху з місцями загального користування площею 65,6 м2; місця загального користування першого поверху
площею 27,6 м2; місця загального користування другого поверху площею 7,85 м2, на
балансі Надбузького професійного аграрного ліцею, за адресою: Миколаївська обл.,
Миколаївський р-н, с. Надбузьке, вул. П. Глазового, 1. Вартість робіт – 2200 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні.
ПП «Консалтингова фірма «Снейл» по об’єктах оренди:
нежитлові приміщення площею 64,0 м2 в одноповерховій будівлі спорткомплексу, на балансі ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» – орендодавець, за
адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 4. Вартість робіт – 2000 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
нежитлове вбудоване приміщення площею 14,0 м2 четвертого поверху та частина
даху площею 10,0 м2 чотириповерхової адміністративної будівлі, на балансі Миколаївської філії ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут
«НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61. Вартість
робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
нежитлові приміщення будівлі їдальні з буфетом площею 244,42 м2, на балансі ДП
«Стивідорна компанія «Ольвія», за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 29. Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів.
ФОП Васильєва Т. О. по об’єктах оренди:
нежитлові приміщення площею 248,3 м2 одноповерхової будівлі, на балансі Філії
«Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс», за адресою:
Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Дем’яна Коротченка, 24б. Вартість робіт –
2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
нежитлові приміщення площею 224,2 м2 одноповерхової будівлі, на балансі Філії
«Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс», за адресою:
Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Дем’яна Коротченка, 24а. Вартість робіт –
2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів.
ФОП Пашинова Т. В. по об’єктах оренди:
нежитлові вбудовані приміщення площею 76,6 м2 першого поверху двоповерхової
будівлі, на балансі Управління поліції охорони в Миколаївській області, за адресою:
Миколаївська обл., смт Арбузинка, вул. Шевченка, 200. Вартість робіт – 2000 грн без

№ 20 (1144)

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна
об’єктів оренди, що відбулися 21.09.2017

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр»
на проведення оцінки державного майна:
частини асфальтованого майданчика площею 30,0 м2 за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної аграрної
академії. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1344,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення в будівлі штабу загальною площею 15,8 м2 за
адресою: вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі ДП «Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1344,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення загальною площею 11,0 м2 за адресою: просп. Свободи,
4а, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Прокуратури Полтавської області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1344,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки
державного майна:
частини нежитлового приміщення на першому поверсі учбового корпусу № 4
площею 5,2 м2 за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на
балансі Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1250,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів;
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки
державного майна:
частини навчального корпусу № 1 площею 20,2 м2 за адресою: просп. Першотравневий, 10, м. Полтава, що обліковується на балансі Коледжу управління економіки і права Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1300,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 21.09. 2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:
нежитлове приміщення площею 12,2 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Гоща,
вул. Садова, 2, що перебуває на балансі управління Державної казначейської служби України в Гощанському районі Рівненської області, визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2200 грн;
частина приміщення навчального корпусу площею 8,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул.
Київська, 53, що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Рівненський коледж економіки та бізнесу», визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2300 грн;
частина адмінприміщення (літ. А-4) площею 184,8 м2 та обладнання (згідно з переліком) за адресою: м. Рівне, вул. Пушкіна, 6, що перебуває на балансі УМВС України
в Рівненській області та ГУ Національної поліції в Рівненській області, визнано ППФ
«Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 6900 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.09.2017

1. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – частини замощення площею 13,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва,160 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет) з метою передачі в
оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1605,00 грн.
2. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – гідротехнічної споруди руслового шлюзу Бобрівського водосховища на р. Псел за адресою:
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Боброве, вул. Миру, 101 (балансоутримувач –
Боромлянське міжрайонне управління водного господарства) з метою передачі в
оренду визнано ФОП Міняйло О. І. Строк надання послуг з оцінки – 14 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 7300,00 грн.
3. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлових
приміщень загальною площею 53,3 м2 за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул.
Вознесенська, 2 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби
України у Тростянецькому районі Сумської області) з метою продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2100,00 грн.
4. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлового
приміщення гаража площею 16,6 м2 за адресою: м. Суми, вул. Супруна, 11 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області) з метою передачі в
оренду визнано ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1675,00 грн.
5. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – груи інвентарних об’єктів загальною площею 17,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення технічного поверху – 4,0 м2; 2)ділянка даху – 13,0 м2 за адресою: м. Суми, вул.
Римського-Корсакова, 2 (балансоутримувач – Сумський державний університет) з
метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1753,00 грн.
6. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлових
приміщень загальною площею 66,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка) з
метою продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2100,00 грн.
7. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлових
приміщень загальною площею 61,8 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Сумської обласної державної адміністрації) з метою передачі в оренду визнано ФОП
Міняйло О. І. Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2100,00 грн.
8. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – частини
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Охтирська, 31
(балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумське
вище професійне училище будівництва та дизайну) з метою передачі в оренду визнано ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1655,00 грн.
9. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – групи інвентарних об’єктів, а саме: 1) нежитлові приміщення загальною площею 140,8 м2 – пам’ятка
архітектури, історії місцевого значення «Друкарня»; 2) нежитлові приміщення загальною
площею 196,7 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2 (балансоутримувач – Управління
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної
адміністрації) з метою передачі в оренду визнано ФОП Міняйло О. І. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2100,00 грн.
10. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – групи інвентарних об’єктів, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі
кафедри рослин; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі головного корпусу; 3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі корпусу механізації за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва,160 (балансоутримувач –
Сумський національний аграрний університет) з метою передачі в оренду визнано ПП
ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1650,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.09.2017

Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – групи
інвентарних об’єктів у складі: нежитлова двоповерхова будівля (літ. А) з підвалом
загальною площею 2165,7 м2, цегляний гараж (літ. Г) зовнішня площа – 132,5 м2, ме-

талева огорожа (1); замощення (І-ІІ асфальтобетон та бутовий камінь) за адресою:
Сумська обл., м. Путивль, вул. Першотравнева, 29 (балансоутримувач – Управління
Державної казначейської служби України у Путивльському районі Сумської області) з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ТОВ «Оціночна фірма
Юніт». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 10260,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 14.09.2017
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I. Об’єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезВартість
находження (індекс, адреса), балансоутримувач робіт / строк
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання
Нежитлові приміщення одноповерхової бу2200/5
дівлі складу, інв. № 91000, реєстровий №
33689922.37.ААААЕЖ247, літ. К-1, загальною
площею 48,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, що перебуває на балансі Концерну
«Військторгсервіс», код 33689922, тел.: (044)
243-39-36, 243-39-44
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі
3000/5
2-поверхової нежитлової будівлі майстерні (цех
№1), інв. № 89000, реєстровий № 3689922.37.
ААААЕЖ239, літ. А-2, загальною площею 713,8 м2
за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, що
перебувають на балансі Концерну «Військторгсервіс», код 33689922, тел.: (044) 243-39-36,
243-39-44
Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі
2550/3
складу, інв. № 03, реєстровий № 33689922.33.
АААЖЛБ415, літ. П-1, загальною площею
624,8 м2 за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд,
1, що перебувають на балансі Концерну «Військторгсервіс», код 33689922, тел.: (044) 243-3936, 243-39-44
Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі
3150/3
гаража (тарного складу), інв. № 44, реєстровий
№ 33689922.33.АААЖЛБ422, літ. О-1, загальною площею 1197,6 м2 за адресою: м. Харків,
Кільцевий проїзд, 1, що перебувають на балансі
Концерну «Військторгсервіс», код 33689922, тел.:
(044) 243-39-36, 243-39-44
Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі
2970/3
виробничого цеху, інв. № 51, реєстровий №
33689922.33.АААЖЛБ429, літ. Н-1, загальною
площею 918,4 м2 за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 1, що перебувають на балансі
Концерну «Військторгсервіс», код 33689922, тел.:
(044) 243-39-36, 243-39-44
Нежитлові приміщення одноповерхової бу2550/3
дівлі маслоцеху, інв. № 39, реєстровий №
33689922.33.АААЖЛБ417, літ. М-1, загальною
площею 420,7 м2 за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 1, що перебувають на балансі
Концерну «Військторгсервіс», код 33689922, тел.:
(044) 243-39-36, 243-39-44
Нежитлові приміщення – кімн. № 16-25 однопо2900/5
верхової будівлі магазину (№ 5 і солдатської чайної
№1), інв. № 32, реєстровий № 33689922.37.
ААААЕВ248, літ. А-1, загальною площею 312,9 м2
за адресою: м. Харків, Полтавський шлях, 179-В,
що перебувають на балансі Концерну «Військторгсервіс», код 33689922, тел.: (044) 243-39-36,
243-39-44
Нежитлові приміщення – кімн. № 1 одноповер2200/5
хової будівлі гаражів легкових автомобілів, інв. №
86000, реєстровий № 33689922.37.ААААЕЖ238,
літ. Ж-1, загальною площею 28,7 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Переможців, 6а, що перебувають
на балансі Концерну «Військторгсервіс», код
33689922, тел.: (044) 243-39-36, 243-39-44
Нежитлові приміщення одноповерхової будів2238/4
лі магазину (№ 7), інв. № 28, реєстровий №
33689922.33.ААААЕВ244, літ. А-1, загальною
площею 189,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. С.
Тархова, 13, що перебувають на балансі Концерну «Військторгсервіс», код 33689922, тел.: (044)
243-39-36, 243-39-44
Нежитлові приміщення – частина холу на 2-му
2020/3
поверсі 14-поверхового адміністративноучбового будинку, інв. № 10300002, літ. А-14,
загальною площею 25,1 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Клочківська, 333, що перебувають на балансі
Харківського державного університету харчування
та торгівлі, код 01566330, тел. (057) 337-85-35
Двоповерхова нежитлова будівля (колишнє служ3000/4
бове приміщення), яка є пам’яткою архітектури
(охоронний №712/2), інв. №10310061, літ. А2,
загальною площею 459,5 м2 за адресою: Харківська обл., Валківський р-н, с. Старий Мерчик,
пров. Театральний, 3, що перебуває на балансі
Департаменту містобудування та архітектури
Харківської обласної державної адміністрації, код
02498530, тел.: (057) 700-36-52,700-36-48
Одноповерхова нежитлова будівля, яка є
3000/4
пам’яткою архітектури (охоронний №712/3), інв.
2
№10310062, літ. А1, загальною площею 171,1 м
за адресою: Харківська обл., Валківський р-н,
с. Старий Мерчик, пров. Театральний, 3, що перебуває на балансі Департаменту містобудування
та архітектури Харківської обласної державної
адміністрації, код 02498530, тел.: (057) 700-3652,700-36-48
Нежитлові приміщення – кімн. № 46, 47, 57 на
2000/4
1-му поверсі 3-поверхоовго інженерного корпусу, інв. № 213101, літ. А-3, загальною площею
30,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна,
12, що перебувають на балансі ДП «УХІН», код
00190443, тел. (057) 700-69-06
Нежитлові приміщення – кімн. № 7, 8 одноповер3500/3
хової будівлі пошти загальною площею 16,5 м2
за адресою: Харківська обл., Кегичівський р-н,
с. Андріївка, що перебувають на балансі ПАТ «Укрпошта», код 22721970, тел. 712-46-43
Нежитлові приміщення в частині 1-го поверху
2238/4
одноповерхової будівлі, вбудованої між двома
9-поверховими будівлями, загальною площею
114,5 м2 (за техпаспортом 114,8 м2) за адресою:
м. Харків, пр. 50-річчя ВЛКСМ, 48 (Ювілейний), що перебувають на балансі Національного
фармацевтичного університету, код 2010936,
тел. 706-35-81, 706-30-61

Переможець
конкурсу

Мета проведення
оцінки

ФОП Мокров Визначення вартості
О. П.
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ФОП Мокров Визначення вартості
О. П.
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ТОВ «СВК»

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ТОВ «СВК»

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ТОВ «СВК»

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ТОВ «СВК»

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ФОП Мокров Визначення вартості
О. П.
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ФОП Мокров Визначення вартості
О. П.
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ТОВ «Константа»

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ФОП Сорокіна Визначення вартості
І. М.
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ТОВ «СВК»

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ТОВ «СВК»

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ПФ «Бонс»

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ТОВ «СВК»

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ТОВ «Константа»

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

Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезВартість
Переможець
Мета проведення
находження (індекс, адреса), балансоутримувач робіт / строк
конкурсу
оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання
16 Нежитлові приміщення –частина кімнати № 25
1770/3
ТОВ «СВК» Визначення вартості
на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі команднооб’єкта з метою продиспетчерського пункту, літ. «А-2-4» загальною
довження договору
площею 1,0 м2 за адресою м. Харків, вул. Староренди
това, 15, що перебувають на балансі Харківського
регіонального структурного підрозділу державного підприємства обслуговування повітряного руху
України, код 21175382, тел. 7755476
17 Нежитлові приміщення – кімн. № 11 на 1-му
1980/3
ТОВ «СВК» Визначення вартості
поверсі 4-поверхового виробничого корпусу (інв.
об’єкта з метою про2
№125032) загальною площею 50,1 м за адредовження договору
сою: м. Харків, вул. Примакова, 40/42, що переоренди
бувають на балансі Державного підприємства
науково-дослідний технологічний інститут (код
14310589), тел. 7331180
18 Частина підвального приміщення в
1700/5
Агентство Визначення вартості
п’ятиповерховій будівлі гуртожитку № 7 за«Схід»
об’єкта з метою прогальною площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків,
довження договору
вул. Алчевських, 46, що перебуває на балансі
оренди
Харківського національного університету ім. В. Н.
Каразіна, код 02071205, тел. 705-12-53

№
з/п

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 22.09.2017

1. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 на першому
поверсі будівлі колишнього морвокзалу, що перебуває на балансі Херсонської філії
державного підприємства «Адміністрація морських портів України», за адресою: м. Херсон, Одеська площа, 2, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
2. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 74,0 м2 на першому поверсі
будівлі, що перебуває на балансі Херсонської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», за адресою: м. Херсон, вул. Кольцова, 59 , переможець конкурсу – ПП «Радикал».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів , що відбулися 18.09.2017

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень на першому поверсі двоповерхової будівлі площею 150,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Управління Державної казначейської служби України у Лисянському районі Черкаської
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл. Миру, 33, смт Лисянка, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Решетило Т. М. Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – – 1800,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі, площею 209,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 15, м. Тальне, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Хлівнюк В. О. Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1805,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: замощення площею 60,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відокремлений структурний підрозділ Уманського національного
університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 21,
м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «АВП ТЕПЛОДІМ». Дата оцінки:
31.08.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП
«Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1830,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення в п’ятиповерховому корпусі лабораторії площею 157,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Благодійна організація «Благодійний фонд
«Черкаська Рок-Студія». Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1700,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: приміщення другого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі площею 20,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Бандура В. В. Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1230,00 грн.
6. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі для встановлення антен мобільного
зв’язку площею 5,0 м2; приміщення на технічному поверсі будівлі для розміщення обладнання стільникового зв’язку площею 6,5 м2, загальною площею 11,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України, майно
якої перебуває в оперативному управлінні Уманської об’єднаної державної податкової
інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: пл. Соборності, 1а, м. Умань. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар». Дата оцінки:
31.08.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП
«Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1815,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
7. Назва об’єкта оцінки: будівля свиноферми площею 234,6 м2; будівля кормокухні
площею 147,2 м2; споруда літньої площадки площею 390,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кірова,1, с. Косарі,
Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Приходько Я. М. Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП
«Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 3950,00 грн.
8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху гуртожитку (з окремим входом) площею 42,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державний навчальний заклад «Канівське вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Енергетиків,135, м. Канів, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ПАТ Державний ощадний банк України. Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1800,00 грн.
9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення третього поверху в
п’ятиповерховій адміністративній будівлі площею 55,71 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Іванов О. В. Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано СОД Гребченко М. П. Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1100,00 грн.
10. Назва об’єкта оцінки: окремо визначені приміщення першого поверху адміністративної будівлі площею 20,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПТ «ЛОМБАРД ЕНЕЙ ФІНАНС І КОМПАНІЯ». Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1400,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 21.09.2017
I. Об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа,
2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9 загальною площею 88,2 м2 в літ. «А-9». Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків, просп. Дзюби, 4. Мета проведення незалежної
оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта державної власності групи А,
що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Галузь народного господарства,
основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про
об’єкт): вбудовані нежитлові приміщення цокольного поверху № Iа, 2, 3, 3а, 4, 5, 6,
7, 9 в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 88,2 м2. Рік побудови – 1981.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю
(так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2017 Переможець: ФОП Дрозд Ю. О. Вартість робіт: 8500 грн.
Строк виконання: 7 днів.
II. Об’єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахоВартість
№
Переможець Мета проведення
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, робіт / строк
з/п
конкурсу
оцінки
код ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання
1 Нежитлові приміщення – частина коридору (літ. за
1610/3
ТОВ «СВК» Визначення
техпаспортом Д-32) на 1-му поверсі 4-поверхового
вартості об’єкта
навчального корпусу, інв. № 70994, літ. за техпасоренди з метою
портом «Д-4», пам’ятка архітектури, загальною
передачі в оренду
площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки
2 Нежитлові приміщення – частина коридору (літ. за
1610/3
ТОВ «СВК» Визначення
техпаспортом Д-8) на 3-му поверсі 4-поверхового
вартості об’єкта
навчального корпусу, інв. №70994, літ. за техпасоренди з метою
портом «Д-4», пам’ятка архітектури, загальною
передачі в оренду
площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки
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Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахоВартість
№
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, робіт / строк
з/п
код ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання
3 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі ма9200/5
газину загальною площею 174,0 м2, устаткування
(18 од.), малоцінні швидкозношувальні предмети
(13 од.), тара та товар (165 од.) за адресою:
Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул.
Конституції, 48а, балансоутримувач відсутній
4 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 33 на
1510/3
1-му поверсі 3-поверхового інженерного корпусу,
інв. №10131000053, літ. за техпаспортом «М-3» загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул.
Кирпичова, 2, що перебуває на балансі НТУ «ХПІ»
5 Нежитлові приміщення двоповерхової адміністра3080/3
тивної будівлі корпусу № 50, інв. № 37018, загальною площею 1 106,15 м2, а саме: нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 346,43 м2,
кімн. № 1, 4, 5 (39,52 м2), частина коридору № 2
(173,2 м2), частина коридору № 6 (14,8 м2), кімн.
№ 3 (118,91 м2); нежитлові приміщення 2-го поверху загальною площею 759,72 м2, а саме: кімн.
№ 26, 27, 28 (740,33 м2), частина коридору № 8
(8,49 м2), частина коридору № 9 (4,74 м2), частина
коридору № 29 (6,16 м2) за адресою: м. Харків,
вул. Г. Рудика, 8, що перебувають на балансі
ДНВП «Об’єднання Комунар»
6 Нежитлові приміщення – частина холу на 1-му по2100/5
версі 11-поверхової будівлі учбово-лабораторного
корпусу (ліворуч від центрального входу), літ. А-11,
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Амосова, 58, що перебувають на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6,
2070/2
7 у підвалі 4-поверхової прибудови 3-поверхової
будівлі інституту (інв. № 10310001) загальною
площею 73,16 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебуває на балансі Харківського
національного медичного університету
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 26, 27, 32 на
2200/5
6-му поверсі 12-поверхової будівлі виробничого корпусу (літ. А-12) загальною площею 79,3 м2
за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що
перебуває на балансі Державного підприємства
Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект»
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4, 5, 6,
2900/5
7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 на 7-му поверсі
12-типоверхової будівлі виробничого корпусу
інституту (літ. А-12) загальною площею: 330,3 м2
за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що
перебуває на балансі Державного підприємства
Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект»
10 Частина нежитлового приміщення кухні (кімн. №
1510/3
26) на 2-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку (інв. № 10300005, літ. «А-9») загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська,
50б, що перебуває на балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі
11 Частина нежитлового приміщення – холу на 1-му
1540/2
поверсі 3-поверхової будівлі навчального корпусу
(літ. Б-3), загальною площею 2,0 м², за адресою: м.
Харків, вул. Валентинівська, 4, що перебуває на балансі Національного фармацевтичного університету.

Переможець
конкурсу

Мета проведення
оцінки

ПП «Радикал» Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
ТОВ «СВК»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ТОВ «СВК»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ФОП
Визначення
Жарихін Ю. В. вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
ПП «Радикал» Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
ФОП
Визначення
Мокров О. П. вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
ФОП
Визначення
Мокров О. П. вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ТОВ «СВК»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ПП «Радикал» Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 25.09.2017

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтованої дороги площею 50,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський національний університет садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Інститутська, 14, м. Умань, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «АВП ТЕПЛОДІМ». Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2070,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху п’ятиповерхової будівлі площею 58,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній
промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фірма «Мега Стайл». Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1700,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень другого поверху бізнес-інноваційного
центру кімн. № 25 площею 23,6 м2, кімн. № 24 площею 46,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ФОП Коваль О. М. Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 2020,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: навчальний кабінет на першому поверсі площею 46,8 м2,
навчальний кабінет на третьому поверсі площею 46,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих
кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Мазура, 26, м. Сміла, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛІДЕР-АВТО І К». Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2180,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
5.Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс державного підприємства
«Золотоніський лікеро-горілчаний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Січова, 22, м. Золотоноша Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ Золотоніський
лікеро-горілчаний завод «Златогор». Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано Черкаську торгово-промислову палату.
Термін виконання роботи – 17 календарних днів, вартість послуг – 27500,00 грн.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною площею 242,0 м2 першого поверху двоповерхової будівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Лисянська районна державна адміністрація Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19300, Черкаська область,
смт Лисянка, вул. Гетьманський шлях, 20. Дата оцінки: 31.08.2017. Конкурс не відбувся.
8. Назва об’єкта оцінки: приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2) загальною
площею 495,5 м2; убиральня (літ. Б) разом із земельною ділянкою. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19801, Черкаська обл., смт Драбів, вул. Центральна,
83а. Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО”Фатум-М». Термін виконання роботи – 4 календарних дні,
вартість послуг – 4350,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбулися 26.09.2017

1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Федоренко Алла Анатоліївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення підвалу будівлі гуртожитку (літ. А) загальною площею 84,8 м2 та приміщення першого поверху будівлі їдальні (літ. Б) загальною
площею 337,0 м2 за адресою: Чернівецька обл., м. Вижниця, вул. Д. Загула, 1а, що
перебувають на балансі Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт
з оцінки: 3400 (три тисячі чотириста) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки: вбудовані підвальні приміщення будівлі навчального
корпусу № 15 з прибудовою (літ. А) загальною площею 51,3 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 41, що перебувають на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду.
Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1700 (одна тисяча сімсот) гривень та 5
(п’ять) календарних днів.
3. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Міцевич Любов Дмитрівна. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу (1-1) першого поверху будівлі
навчального корпусу (літ. А-ІІІ) площею 2,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Садова, 5,
що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки:
1725 (одна тисяча сімсот двадцять п’ять) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсів з у суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбулися 20.09.2017

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ТОВ «ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту – одноповерхова адміністративна будівля загальною площею 255,5 м2 та гаража площею 51,9 м2, що перебуває на балансі
Менського районного центру зайнятості, за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул.
Семашка, 8 (вартість виконання робіт з оцінки – 10465 грн, строк – 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» по об’єкту – приміщення котельні площею 42,56 м2, частина прииміщення майстерні площею 66,6 м2, приміщення

гаража площею 62,5 м2, що перебувають на балансі Ніжинського міжрайонного управління водного господарства Деснянського басейного управління водних ресурсів,
за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Бобрик, вул. Київська, 96 (вартість
виконання робіт з оцінки – 1980 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, що відбувся 20.09.2017

Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – приватизація об’єкта
шляхом продажу на аукціоні під добудову без збереження профілю):
ПП «Аксіома» по об’єктах:
об’єкт державної власності групи Д – об’єкт незавершеного будівництва лазніпральні на 20 місць (разом із земельною ділянкою), що перебуває на балансі ПАТ «Блок
Агросвіт», за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10 (вартість виконання робіт з оцінки – 8850 грн, строк – 7 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
об’єкт державної власності групи Д – об’єкт незавершеного будівництва реабілітаційного центру (разом із земельною ділянкою), що перебуває на балансі Ічнянської
РДА, за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Ковалівка (Червоноармійська), 17а
(вартість виконання робіт з оцінки – 10650 грн, строк – 7 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

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 13.09.2017
№
з/п
1
2

Назва об’єктаоцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта оцінки

Частина нежитлового
приміщення
Нежитлове приміщення

4,7

м. Київ, вул. С.Петлюри,
15, корпус «Б»
м. Київ, СаперноСлобідський проїзд, 3,
літ. «П»
м. Київ, СаперноСлобідський проїзд, 3,
літ. «Ч»
м. Київ, СаперноСлобідський проїзд, 3,
літ. «Д»
м. Київ, СаперноСлобідський проїзд, 3,
літ. «М»
м. Київ, СаперноСлобідський проїзд, 3,
літ. «Ц»
м. Київ, СаперноСлобідський проїзд, 3,
літ. «Я»
м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 15

74,0

3

Нежитлове приміщення

63,2

4

Нежитлове приміщення

98,5

5

Нежитлові приміщення

57,4

6

Нежитлове приміщення

9,3

7

Нежитлове приміщення

43,2

8

Нежитлове приміщення

68,2

9

Нежитлове приміщення

21,6

м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6

10 Нежитлові приміщення
11 Нежитлове приміщення
12 Нерухоме майно –
частина освітлювальної опори
13 Нежитлове приміщення
14 Частина нежитлового
приміщення

642,8

м. Київ, просп. Корольова, 1
м. Київ, вул. Політехнічна, 33
м. Київ, просп. Академіка
Глушкова, 9

15 Нежитлові приміщення
16 Нежитлове приміщення
17 Нежитлове приміщення

282,75

18 Нежитлове приміщення
19 Нежитлове приміщення

140,3

20 Нежитлове приміщення
21 Споруда
22

Частина даху та технічного поверху

23

Частина даху та технічного поверху
Частина даху та технічного поверху

24
25
26
27
28
29
30

Нежитлові приміщення
Нежитлові приміщення
Частина нежитлового
приміщення
Прибудова до
трансформаторної
підстанції
Нежитлові приміщення – об’єкт культурної
спадщини
Частина даху

31 Нежитлові приміщення

34,0
5,0
13,6
1,0

19,2
115,8

м. Київ, вул. Леонтовича, 11
м. Київ, вул. Тургенєвська, 71-75
м. Київ, просп. Перемоги, 37к
м. Київ, просп. Перемоги, 50
м. Київ, вул. Є. Харченка, 4

Термін Вартість
вико- виконаннання, ня робіт,
к/д
грн
2
3310

СОД – переможець
ФОП Острик
Т. В.
ТОВ «Сарос»

2

3500

ТОВ «Сарос»

2

3510

ФОП Острик
Т. В.

2

3540

ПП «ЕкспертАналітик»

3

3500

ФОП Острик
Т. В.

2

3300

ТОВ «Сарос»

2

3450

ТОВ «Українські 2
інноваційні консультанти»
ТОВ «Українські 2
інноваційні консультанти»
СПД Чайка С. О. 3

3530

ФОП Острик
2
Т. В.
ТОВ «Українські 2
інноваційні консультанти»
ТОВ «Сарос»
2

3400

ТОВ «Українські 2
інноваційні консультанти»
ФОП Острик
2
Т. В.
ТОВ «Сарос»
2

3290

ТОВ «Українські 2
інноваційні консультанти»
ТОВ «Сарос»
2

3600

2

3430

2

3380

3

3850

2

3600

2

3750

3

3740

3

3760

2

3700

3

3390

3

3620

ТОВ «Українські 2
інноваційні консультанти»
СПД Чайка С. О. 3

5500

ПП «ЕкспертАналітик»

3700

м. Київ, вул. Васильківська, 1
25,4
м. Київ, вул. С. Петлюри, ТОВ «Українські
15, корпус «А»
інноваційні консультанти»
16,8
м. Київ, вул. ФролівТОВ «Сарос»
ська, 4
7,56
м. Київ, с. Пирогів, спо- ФОП Острик
руда № 7
Т. В.
4,0
м. Київ, вул. Еспланад- ТОВ «Українські
на, 42
інноваційні консультанти»
21,0 (у т. ч. м. Київ, вул. ФізкульФОП Острик
9,0 та 12,0) тури, 1
Т. В.
24,025 (у м. Київ, просп. КосмоСПД Чайка С. О.
т. ч. 6,0 та навта Комарова, 1, кор18,025) пус № 8а
198,0
м. Київ, вул. ФролівСПД Чайка С. О.
ська, 4
149,8
м. Київ, вул. Гарматна, 2 ФОП Острик
Т. В.
10,0
м. Київ, вул. ПолітехСПД Чайка С.О.
нічна, 39
80,00
м. Київ, вул. Е.Потьє, 8а СПД Чайка С.О.
1171,7

м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 37

5,0

м. Київ, вул. А. Туполєва, 19
м. Київ, вул. А. Богомольця, 10

132,5

3

3430
4950

3380
3390

3780
3380

3705

3740

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 25.09.2017
Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки

№

Назва об’єкта оцінки

1

Нежитлові приміщення

85,0

2

Частина нежитлового
приміщення
Частина нежитлового
приміщення

2,0

3

2,0

м. Київ, вул.
С.Петлюри, 15, корпус «Б»
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8-14
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8-14

СОД – переможець
ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
ТОВ «Експерт»

ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
4 Нежитлове при34,0
м. Київ, вул. Косміч- ТОВ «Укрспецекміщення
на, 8в
сперт»
5 Нежитлове приміщен45,5
м. Київ, вул. Лаврська, ТОВ «Українські
ня – об’єкт культурної
9, корпус № 5
інноваційні конспадщини
сультанти»
6 Нежитлове при18,2
м. Київ, вул. Полков- ТОВ «Українські
міщення
ника Шутова, 13
інноваційні консультанти»
7 Частина нежитлового
3,0
м. Київ, вул. КосПП «Гарантприміщення
мічна, 8
Експерт»
8 Частина нежитлового
5,0
м. Київ, вул. Косміч- ПП «Гарантприміщення
на, 8а
Експерт»
9 Частина нежитлового
2,0
м. Київ, вул. Косміч- ТОВ «Експерт»
приміщення
на, 8в
10 Частина нежитлового
2,0
м. Київ, вул. ОсвіТОВ «Експерт»
приміщення
ти, 6а
11 Частина даху та техніч- 10,0 (у т. м. Київ, бульв. Т.
СПД Чайка С. О.
ного поверху
ч. 6,0 та Шевченка, 54/1
4,0)
12 Нежитлове приміщен- 68,55 (у т. м. Київ, вул. Б. Хмель- ПП «Гарантня та асфальтований
ч. 55,3 та ницького, 4
Експерт»
майданчик
13,25)
13 Нежитлове при135,8 м. Київ, Харківське
ПП «Гарантміщення
шосе, 17
Експерт»
14 Нежитлове при25,0
м. Київ, вул. Волин- ПП «Гарантміщення
ська, 11/14
Експерт»
15 Частина нежитлового
2,0
м. Київ, вул. Тургенєв- ТОВ «Укрспецекприміщення
ська, 8-14
сперт»

№ 20 (1144)

Вартість
Термін
виконанвиконання робіт,
ня, к/д
грн
2
3530
2

3295

2

3290

3

3480

2

3550

2

3400

2

3300

2

3300

2

3295

2

3295

3

3700

2

3900

2

3700

2

3430

3

3295

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№

Назва об’єкта оцінки

16 Нежитлове приміщення
17 Нежитлове приміщення
18 Нежитлове приміщення
19 Нежитлове приміщення
20 Нежитлові приміщення

Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки
66,7

СОД – переможець

м. Київ, вул. Тургенєвська, 8-14
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8-14
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8-14
м. Київ, бульв. Л.
Українки, 26
м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 13
м. Київ, вул. Освіти, 6

ТОВ «Укрспецексперт»
66,1
ТОВ «Укрспецексперт»
384,0
ПП «ГарантЕксперт»
13,4
ТОВ «Укрспецексперт»
239,2
ТОВ «Укрспецексперт»
21 Нежитлове при70,8
ТОВ «Українські
міщення
інноваційні консультанти»
22 Нежитлове при50,6
м. Київ, вул. Василь- ПП «Гарантміщення
ківська, 1
Експерт»
23 Частина нежитлового
1,0
м. Київ, вул. Тургенєв- ТОВ «Експерт»
приміщення
ська, 11
24 Частина даху та техніч- 14,0 (у т. м. Київ, вул. ЕсплаТОВ «Українські
ного поверху
ч. 6,0 та надна, 8/10
інноваційні кон8,0)
сультанти»
25 Нежитлові приміщення
13,1
м. Київ, вул. Тургенєв- ПП «Гарантська, 71-75
Експерт»
26 Нежитлове при39,9
м. Київ, вул. Тургенєв- ТОВ «Укрспецекміщення
ська, 71-75
сперт»
27 Нежитлове при130,0 м. Київ, вул. Мельни- ТОВ «Українські
міщення
кова, 81
інноваційні консультанти»
28 Частина даху
20,0
м. Київ, вул. Антоно- СПД Чайка С. О.
вича, 180
29 Частина даху
20,0
м. Київ, вул. Антоно- СПД Чайка С. О.
вича, 180
30 Частина даху
13,0
м. Київ, вул. Антоно- ПП «Гарантвича, 180
Експерт»

Вартість
Термін
виконанвиконання робіт,
ня, к/д
грн
3
3540
3

3530

2

4170

3

3410

3

3900

2

3530

2

3520

2

3270

2

3700

2

3390

3

3440

2

3690

3

3500

3

3500

2

3750

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 02.10.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини даху адміністративної будівлі (літ. А) площею 15,0
м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області,
за адресою: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Центральна, 5 , з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 150 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Новікову Ларису Григоріївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 3 – № 8 загальною
площею 165,6 м2 на 1-му поверсі їдальні, що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: м. Вінниця, вул. В.Інтернаціоналістів,
5а, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 42 площею 9,0 м2 на 1-му
поверсі двоповерхового будинку суду (літ. А), що перебуває на балансі Територіального
управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області, за адресою:
24700, Вінницька обл., Піщанський р-н, смт Піщанка, вул. Вишнева (колишня Маяковського), 5, з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки
– 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 150 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 41 площею 21,8 м2 на 1-му
поверсі двоповерхового будинку суду (літ. А), що перебувають на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області, за
адресою: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н, смт Піщанка, вул. Вишнева (колишня
Маяковського), 5, з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 150 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1016 – 6,2 м2;
№ 1017 – 9,3 м2; № 1018 – 7,2 м2; № 1020 – 65,6 м2; № 1024 – 1,1 м2; № 1025 – 2,4 м2;
№ 1026 – 6,8 м2; № 1027 – 7,1 м2) загальною площею 105,7 м2 на 1-му поверсі будівлі
гуртожитку та їдальні, що перебувають на балансі Барського коледжу транспорту та
будівництва Національного транспортного університету, за адресою: 23000, Вінницька
обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 11/14, з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 100 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 09.10.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1-40 (12,2 м2) та част.
№ 1-35 (7,95 м2) загальною площею 20,15 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі пожежного депо окремого поста Державної пожежної охорони смт Оратів (ППЧ-24), що
перебувають на балансі ГУ ДСНС України у Вінницькій області, за адресою: Вінницька
обл., Оратівський р-н, смт Оратів, вул. Хмельницького (колишня Петровського), 4,
з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення (апаратної
№ 3) площею 46,4 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), яка є пам’яткою
архітектури місцевого значення, що перебуває на балансі ПАТ «Національна суспільна
телерадіокомпанія України», за адресою: м. Вінниця, вул. Симона Петлюри (колишня
Чкалова), 15, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
2 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 324 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини (1/10) металевої радіовежі (інв. № 005169), що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Південно-Західна електроенергетична
система» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»,
за адресою: Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Коцюбинського, 23, на території СО «Погребищенські електричні мережі» ПАТ «Вінницяобленерго»,
з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 25 площею 28,8 м2 на
1-му поверсі одноповерхової прибудови до 9-поверхового гуртожитку № 6 (літ. А), що
перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою:
21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 102а, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 100 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки державного
майна, що відбувся 28.09.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина нежитлового приміщення службово-виробничої будівлі площею 7,2 м2
за адресою: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41, визнано ТОВ «Волинь-Експерт», мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 500,0 грн, строк виконання робіт з оцінки
– 5 календарних днів;
частина адміністративного приміщення (літ. А-3) площею 22,6 м2 за адресою:
44800, Волинська обл., смт Турійськ, вул. Луцька, 23, визнано ТОВ «Волинь-Експерт»,
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 500,0 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина гаража літер (Б-1) площею 60,4 м2 та теплові мережі протяжністю 338,0
м за адресою: 43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Загородня, 5а, визнано ТОВ
«Волинь-Експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки
– 2 000,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
автозаправна станція площею 176,5 м2 за адресою: 45201, Волинська обл., м.
Ківерці, вул, Комунальна, 14, визнано ФОП Рак А. А., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 3 000,0 грн, строк виконання робіт з оцінки
– 5 календарних днів;
частина приміщення спортивної школи (літер А-1) площею 224,5 м2 за адресою:
43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 45а, визнано ФОП Малащицька О. Г.,
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 330,0 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина спорткомплексу (літер Ж-2) (частина тренажерного залу № 3 площею
63,9 м2, частина гардеробу № 43 площею 4,5 м2, частина кабінету № 44 площею 4,5
2
м , частина вестибуля № 25 площею 10,0 м2) загальною площею 82,9 м2 за адресою:
43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська,75, визнано ФОП Малащицька О. Г.,
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 330,0 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
гідротехнічні споруди ставу Садів за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, на
території Садівської сільської ради, визнано ТОВ «Волинь-Експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 6 000,0 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів.

№ 20 (1144)

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 05.10.2017

1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 20,0 м2
(в т. ч. площа загального користування – 3,0 м2). Балансоутримувач: ДУ «Дніпровська виправна колонія № 89». Адреса: м. Дніпро, вул. Д. Галицького, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість робіт – 4 100,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 120,2 м2. Балансоутримувач: ДП «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод». Адреса:
м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість
робіт – 4 220,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 47,06 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 4 200,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,5 м2.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області Адреса: Дніпропетровська обл., смт
Слобожанське, вул. Теплична, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 4 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,8 м2 та частина
даху площею 26,2 м2. Балансоутримувач: 8 Державний пожежно – рятувальний загін
ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
Адреса: м. Дніпро, вул. Мукачівська, 190д. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість робіт – 4 250,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 120,5 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний коледж технологій та дизайну. Адреса: м. Дніпро, пров. Ушинського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість робіт –
3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: замощення площею 375,0 м2. Балансоутримувач: 1935 окремого загону (скороченого складу) 26 об’єднаного загону ДССТ. Адреса: м. Дніпро, вул.
Криворізьке шосе, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група».
Вартість робіт – 4 180,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщенння площею 556,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна
група». Вартість робіт – 4 210,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,79 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 4 100,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 75,6 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса: м.
Дніпро, вул. Столярова, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість робіт
– 3 800,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: зовнішня частина вікна № 1 площею 4,19 м2, зовнішня частина
вікна № 2 площею 3,3 м2, зовнішня частина вікна № 3 площею 1,98 м2 та зовнішня частина дверей площею 1,19 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний
завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Тітова, 25. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП
Жуган В. С. Вартість робіт – 4 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: частини коридорної площі поверхів 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 загальною
площею 30,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. Адреса: м. Кривий Ріг, вул.
Петра Калнишевського (Харитонова), 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість робіт – 4 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: частини коридорної площі поверхів 1, 2, 3, 4, 5 загальною
площею 10,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. Адреса: м. Кривий Ріг,
пров. Пулковський, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт –
4 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлова чотириповерхова будівля (літ. А-4) з підвалом (літ.
АП/д), прибудова літ. А загальною площею 1 849,7 м2, ґанками літ. а1-а4, огорожа №
1-6, замощення І загальною площею 757,9 м2. Балансоутримувач: ПрАТ «Північний
гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість робіт – 5 000,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.

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 10.10.2017
м2.

1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 82,3
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса: м.
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість робіт – 2 800,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 35,85 м2. Балансоутримувач: ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Сергія
Єфремова, 21. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт – 2 800,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 24,8 м2 та 5,2 м2
– площа загального користування. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 2 850,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства
«Об’єднана інжинірингова компанія» у кількості 1 875 (одна тисяча вісімсот сімдесят
п’ять) шт., сумарною номінальною вартістю 9 806,25 (дев’ять тисяч вісімсот шість грн
25 коп.) грн, що становить 0,99 % статутного капіталу товариства. Переможець – ТОВ
«НВП «Фінансова та технічна експертиза». Вартість робіт – 16 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 15.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 26.09.2017

1. Назва об’єкта оцінки: частина гаражного боксу загальною площею 191,45 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад
«Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м.Краматорська», 02542018.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84331, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Паркова, 62. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 2 140 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 128,7
м2 першого поверху будівлі навчально-виробничих майстерень (літ. Б-1). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, б.1. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно
з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 120 грн, строк виконання – 3
календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,0066 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Перемоги, 64, Шевченківський р-н (кадастровий
номер 6310136300:14:008:0185). Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу
земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ «КАПІТАЛПРОЕКТ». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 900 грн, строк
виконання – 7 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 03.10.2017

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 23,6 м2 першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Донецькій області, код за ЄДРПОУ 02359981. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Гагаріна, б. 21. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 2 110 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення першого
поверху будівлі АПК площею 2,85 м2 (реєстровий № 31599557.1.ЮЖЯКГЧ111). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Вугільна
компанія «Краснолиманська» (31599557). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85310,
Донецька обл., Покровський р-н, м. Родинське, вул. Перемоги, б. 9. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М.
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 990 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,5 м2 першого
поверху учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ
«Краматорський центр професійно-технічної освіти», код ЄДРПОУ 02542064. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84323, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ювілейна,
б. 62. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 020 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 03.10.2017
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Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих нежитлових приміщень (поз. 1-4, 1-9, 1-11, 1-12) загальною площею
123,8 м2 першого поверху адмінбудівлі літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Миру, 42 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шатун С. Г. на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 2 190 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих приміщень загальною площею 36,1 м2 в адміністративному корпусі
№ 4 (літ. А-1), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Мукачівська, 25 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг
з оцінки – 2 200 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих нежитлових приміщень площею 42,4 м2 у двоповерховому адміністративному корпусі № 4 (літ. А-2), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м.
Ужгород, вул. Мукачівська, 25 з метою продовження договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 1 950 грн, термін виконання – 4 дні;
частини коридору (позиція 1-1 за планом) площею 3,0 м2 першого поверху адмінбудівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 2 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг
з оцінки – 2 200 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 27.09.2017
№
з/п

ФОП Тарнопольський А. П.

1 400

Строк
виконання
робіт
(дні)
5

ФОП Тарнопольський А. П.

1 250

5

Переможець
конкурсу

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Частина їдальні навчального корпусу загальною площею
2
66,26 м , що обліковується на балансі Державного вищого
навчального закладу «Калуський політехнічний коледж» та
перебуває за адресою: Івано-Франківська обл., м.Калуш,
вул. Б.Хмельницького, 2. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди.
2 Частина приміщення на 1-му поверсі загальною площею 1,0 м2 приміщення керування повітряним рухом,
що обліковується на балансі Львівського регіонального
структурного підрозділу державного підприємства обслуговування повітряного руху України, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Є. Коновальця, 264 а. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди

Вартість
виконання
робіт, грн

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 02.10.2017
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Частина приміщення адміністративного лабораторновиробничого корпусу площею 174,7 м2, що обліковується на
балансі Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23а.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
2 Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства Міністерства оборони України «Пасічнянський
кар’єр нерудних копалин «Нерудник», що орендується ПАТ
«Івано-Франківськцемент», за адресою: Івано-Франківська
обл., Надвірнянський р-н, с. Пасічна. До складу ЄМК входять: 57 од. будівель і споруд, 76 од. транспортних засобів,
443 – інше обладнання, машини, інвентар. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для внесення змін до договору оренди щодо збільшення терміну дії на 10 років

ТзОВ «ЕКАЗахід»

1 600

Строк
виконання робіт
(дні)
4

ТзОВ
«ОрієнтирРеформа»

28 000

20

Переможець
конкурсу

Вартість
виконання
робіт, грн

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 11.10.2017
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Переможець
конкурсу

1 Частина приміщення загальною площею 75,58 м2, а саме:
ТзОВ «ЕКАприм. № 3 – 42,78 м2, № 4 – 4,0 м2, № 5 – 17,18 м2, № 6 – Захід»
4,12 м2, № 7 – 7,5 м2 першого поверху будівлі харчоблоку,
що обліковується на балансі Київського національного
торговельно-економічного університету та перебуває за
адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Богдана
Хмельницького, 2а. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди

Вартість
виконання
робіт, грн
1 400

Строк
виконання робіт
(дні)
5

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності групи А,
що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні, що відбувся
28.09.2017

1. Об’єкт державної власності групи А – будівлі недіючої лазні площею 137,6 м2 за
адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 11,
яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине»). Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«Консалтингова агенція». Вартість – 4 200 грн. Строк виконання робіт (день) – 4.
2. Об’єкт державної власності групи А – будівлі недіючого дитячого садка площею
826,0 м2 за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Гагаріна,
8, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине»). Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«Консалтингова агенція». Вартість – 4 300 грн. Строк виконання робіт (день) – 4.

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбулися 29.09.2017

Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту оренди – частина приміщення
площею 3,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 5 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі
Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка,
вартість робіт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет» по
об’єкту оренди – бокс для автомобілів площею 180,00 м2, що перебуває за адресою:
Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), с. Гірниче, вул. Лінія 5, будинок 26, та перебуває на балансі Пошуково-зйомочної експедиції № 46 КП «Кіровгеологія», вартість робіт – 2 001,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбулися 06.10.2017

Переможцем конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ»:
по об’єкту оренди – вбудоване напівпідвальне приміщення гуртожитку площею
23,1 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Полтавська, 73, що перебуває на балансі Центральноукраїнського національного технічного
університету, вартість робіт – 1 932,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
по об’єктах приватизації:
кран баштовий КБ-100.3А1, інв. № 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106, за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, що
перебуває на балансі ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал», вартість робіт –
2 480,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098,
за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, що перебуває на
балансі ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал», вартість робіт – 2 480,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
підвал (літ. Ж’) фруктосховища (літ. Ж) площею 216,2 м2, що перебуває на балансі
ТОВ «Новоукраїнське», за адресою: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна
(Леніна), 131, вартість робіт – 2 014,00 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’єкта оренди, що відбувся 05.10.2017

Нежитлове вбудоване приміщення площею 16,6 м2 на другому поверсі чотириповерхової будівлі лабораторного корпусу (інв. № 10310003), що обліковується на
балансі Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
просп. Центральний, 72. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах:
вартість послуг – 1 750 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди,
що відбувся 17.10.2017

Нежитлове вбудоване приміщення (кім. № 105) загальною площею 15,1 м2 на
першому поверсі п’ятиповерхової нежитлової будівлі № 2 (інв. № 10310004), що обліковується на балансі Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу,
за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 275. Переможець
конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуг –
1 800 грн, термін виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.09.2017

Об’єкт незавершеного будівництва – головний виробничий корпус. Львівська обл.,
Самбірський р-н, с. Рудня, вул. Торгова, 3. Мета оцінки – повертається у державну
власність за рішенням суду. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 4 250 грн.
Нежитлові приміщення № 10, 11, 12, 12а, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30 загальною
площею 146,6 м2 на першому поверсі в будівлі їдальні. м. Львів, вул. Під Голоском,
21. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 3
к/д. Вартість робіт – 2 150 грн.
Нежитлове приміщення № 1 загальною площею 56,2 м2 в одноповерховій будівлі
складу літ. «Р-1». м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 980 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі
будівлі. м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 900 грн.
Нерухоме майно загальною площею 4,0 м2, а саме: частина нежитлового приміщення № 2 (вестибуль) площею 2,0 м2 на першому поверсі та частина нежитлового
приміщення № 216 (вестибуль) на четвертому поверсі. м. Львів, просп. Чорновола,
61. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 980 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 1 503,2 м2 у спорудах, а саме: в споруді
№ 7 площею 30,0 м2, у споруді № 8 площею 30,0 м2, у споруді № 18 площею 900,0 м2,
у споруді № 26 площею 543,2 м2. м. Львів, вул. Конюшинна, 24. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 100 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 27.09.2017

Частина залізничної колії до складу грудкової сірки довжиною 190,0 пог. м, інв. №
201006. Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Периметр».
Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.10.2017

Об’єкт незавершеного будівництва – конференц-зал на 790 місць. м. Львів, вул.
Стрийська, 35. Мета оцінки – проведення незалежної оцінки об’єкта, що повертається у
державну власність за рішенням суду. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 4 390 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 04.10.2017

Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 50,3 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Ходорів, вул. імені Героя Майдану
Романа Точина, 2. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу
– суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Частина нежитлового приміщення будівлі ремонтної майстерні (інв. № 100897)
загальною площею 1 092,25 м2. Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр, вул.
Заводська, 118а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу
– суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 050 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 94,8 м2. Львівська обл., Яворівський
р-н, с. Новий Яр, вул. Без назви, 69. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 025 грн.
Частина даху будівлі гуртожитку № 3 загальною площею 80,0 м2. м. Львів, вул.
Туган-Барановського, 13. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт
– 2 к/д. Вартість робіт – 2 145 грн.
Частина приміщення в підвалі гуртожитку № 11 загальною площею 3,0 м2. м. Львів,
вул. Лукаша, 5. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу
– суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 988 грн.
Частина приміщення вмивальні № 146 будівлі гуртожитку загальною площею 4,0
м2. м. Львів, вул. Мечнікова, 10. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 988 грн.

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

Переможцями конкурсів визнано:
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення на 2-му поверсі площею 11,4 м2 за адресою: вул. Козака, 1, м. Полтава, що обліковується на балансі ПФ «НДІпроектреконструкція». Мета
оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 208,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення на 3-му поверсі площею 34,0 м2 за адресою: вул. Козака, 1, м. Полтава, що обліковується на балансі ПФ «НДІпроектреконструкція». Мета
оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 208,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 529,9 м2 за адресою: вул. Котляревського, 20/8, м. Полтава, що обліковується на балансі Державного навчального закладу «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтава». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 277,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 74,4 м2 за адресою: вул. Котляревського, 22, м. Полтава, що обліковується на балансі Державного навчального закладу
«Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтава». Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1 238,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів.
Юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
частини ангара площею 9,2 м2 за адресою: проїзд Ярославський, 9, м. Кременчук,
Полтавська обл., що обліковується на балансі Регіонального сервісного центру МВС
в Полтавській області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 370,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення будівлі площею 11,8 м2 та частини даху площею 8,0 м2,
загальною площею 19,8 м2 за адресою: вул. Волочаївська, 2а, м. Полтава, що обліковується на балансі УМВС України в Полтавській області. Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 580,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів, кількість балів за основними критеріями – 132,19.

Нежитлове приміщення площею 168,2 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Гоща
вул. Соборна (Радянська), 11, що перебуває на балансі Західного офісу Держаудитслужби, Переможець конкурсу – ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн.
Вбудоване приміщення ательє пошиття одягу площею 513,7 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Набережна, 14, що перебуває на балансі Львівської філії Концерну
«Військторгсервіс». Претендентом подано одну заяву. Конкурс вважати як такий,
що не відбувся.

!

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення прохідної господарської будівлі площею
72,4 м2 за адресою: вул. Шухевича, 14, м. Борщів, Тернопільська обл., що перебуває
на балансі Державного навчального закладу «Борщівський професійний ліцей», визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 150 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: одне антено-місце (частина покрівлі даху будівлі апаратного
цеху під встановлення вежі висотою 12 м, загальною площею 32,2 м2, фасаду будівлі
загальною площею 13,8 м2) та площадки для встановлення контейнера загальною
площею 13,0 м2 за адресою: вул. Заводська, 40а, с. Новосілка, Підволочиський р-н,
Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного підприємства спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900 грн,
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 28.09.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – Гончарська башта
загальною площею 70,8 м2, пам’ятка архітектури національного значення, що обліковується на балансі НІАЗ «Кам’янець», за адресою: вул. Вали, 1а, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл., визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання
робіт з оцінки – 4 900,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 15 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина вестибуля площею 6,0 м2 на першому поверсі будівлі навчально-виробничого комплексу, що
обліковується на балансі Новоушицького коледжу Подільського державного аграрнотехнічного університету, за адресою: вул. Подільська, 34, смт Нова Ушиця, Хмельницька обл., визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди,
що відбулися 28.09.2017
№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезна- Вартість робіт/
ходження (індекс,адреса), балансоутримувач (на- строк викоз/п
зва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
нання
1 Нежитлові приміщення підвалу першого корпусу №
3 130/2
2
20, 24 площею 23,1 м ; першого поверху першого
корпусу № 28÷39, 42÷45, 52, 65, 66, 73, 74, 76÷78,
80÷84, 86÷88 площею 434,0 м2; четвертого поверху
першого корпусу № 2÷26, 28÷56, 58 площею 918,5
м2; четвертого поверху другого корпусу № 75, 76,
86, 87, 88, 100, 101, 103 площею 102,9 м2, загальною площею 1478,5 м2 (літ. «А-4») за адресою: м.
Харків, вул. Астрономічна, 33, що обліковуються на
балансі ДП «Державний науковий центр лікарських
засобів і медичної продукції»
2 Нежитлове приміщення в підвальному приміщенні
2 000/4
учбового корпусу загальною площею 27,7 м2
за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 11, що
перебуває на балансі Харківського професійного
електротехнічного ліцею
3 Частина нежитлового приміщення № 29 – 1,9 м2,
2 300/4
нежитлове приміщення 1-го поверху № 27 – 4,7
2
2
м , № 31 – 42,2 м та 3-го поверху № 4-7, 10-12
–100,9 м2 у будівлі, пам’ятки архітектури, учбового корпусу, літ. А-4, загальною площею 149,7 м2
за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 1, що
перебуває на балансі Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна
4 Нежитлові приміщення – частини кімн. № 19 (S
2 400/4
= 27,1 м2), 27 (S = 70,6 м2), кімн. № 25, 26 на
2-му поверсі 3-поверхової громадської будівлі
навчально-виробничого корпусу загальною площею 116,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 4/1, що перебувають на балансі Харківського механічного технікуму ім. О. О. Морозова
5 Будівля складу ОКСа, літ. К (S=142,0 м2), транс3 550/3
форматорна підстанція, літ. Г (S=33,4 м2) та
будівля прохідної, літ. П (S=12,6 м2) загальною
площею 188,0 м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Куп’янськ, смт Куп’янськ-Вузловий, вул.
Силікатна, 1
6 Частина димової труби (S=12,0 м2) та частина
2 400/5
приміщення бродильного відділення (S=4,0 м2)
будівлі відводу димових газів загальною площею
16,0 м2 за адресою: Харківська обл., с. Караван,
вул. Заводська, 23, що перебуває на балансі ДП
«Укрспирт»
7 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-52 на
2 500/5
2-му поверсі 2-поверхової адміністративноуправлінської будівлі загальною площею 16,6 м2
за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, м.
Зміїв, вул. Адміністративна, 25, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у
Харківській області

Переможець
конкурсу

Мета проведення
оцінки

ПП «Радикал»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ПФ «Бонс»

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

ПФ «Бонс»

ПП «Радикал»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

ФОП Сорокіна
І. М.

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

ФОП Жарихін
Ю. В.

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти оренди, що відбулися 12.10.2017
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Агентство «Схід» Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

Мета проведення
оцінки

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо- Вартість робіт/
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, строк викокод за ЄДРПОУ, контактний телефон)
нання
Нежитлові приміщення – частина приміщення
1 700/4
на 4-му поверсі 6-поверхового архітектурного
учбового корпусу, інв. № 10300005001, літ. за техпаспортом «А-6», пам’ятка архітектури, загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська,
40, балансоутримувач – Харківський національний
університет будівництва та архітектури, 02071174,
тел. (057) 700-02-50
Нежитлові приміщення – частина приміщення
1 800/5
коридору на 1-му поверсі 6-поверхового головного
учбового корпусу, інв. № 10300001001, літ. за техпаспортом «А-6», пам’ятка архітектури, загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська,
40, балансоутримувач – Харківський національний
університет будівництва та архітектури, 02071174,
тел. (057) 700-02-50
Нежитлові приміщення – частина покрівлі
2 250/2
4-поверхового Медичного коледжу ХНМУ, літ. «А-4»,
інв. № 10310008, загальною площею 21,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Ігоря Муратова, 11, балансоутримувач – Харківський національний медичний
університет, 01896866, тел. 707-73-80
Нежитлові приміщення – кімн. № 1-7 на 1-му
2 050/3
поверсі 3-поверхової учбової будівлі, літ. «Б-3»,
2
загальною площею 221,5 м за адресою: м. Харків,
вул. Кооперативна, 7, балансоутримувач – Харківський коледж Державного університету телекомунікацій, 38898340, тел. 7313-01-63
Нежитлові приміщення – частина фойє – кімн.
1 640/2
51 (згідно з техпаспортом) на 1-му поверсі 4-поверхового головного учбового корпусу
№ 1, інв. № 0004530, літ. «А», реєстровий №
00493758.1.БЕШСНП7581, загальною площею 4,0
м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,
смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1, балансоутримувач – Харківська державна зооветеринарна
академія, 00493758, тел. (057) 635-75-31
Частина нежитлових приміщень підвалу
2 500/5
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 4, інв. №
10300015, літ. «А-5», реєстраційний номер майна
02071151.27ШЕРШХХ 021, загальною площею 54,1
м2 за адресою: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 12,
що перебуває на балансі Харківський національний
університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел.: 706-15-37, 706-15-54
Нежитлова одноповерхова будівля овочесхо2 500/3
вища (ангар), інв. № 10310006, реєстровий №
2
1.ГЖЛЛЛ11006, загальною площею 419,0 м за
адресою: м. Харків, вул. Спортивна, 9, що перебуває на балансі Професійно-технічного училища №
32 м. Харкова, 02547903, тел. (057) 738-13-94
Нежитлові приміщення – за техпаспортом кімн.
2 045/2
59 (площею 6,0 м2) – коридор, № 60 (площею 8,8
м2) – кухня, № 61 (площею 6,1 м2) – коридор, №
62 (площею 8,1 м2) –мийка, № 63 (площею 2,5
м2) – санвузол, № 64 (площею 12,6 м2) – коридор,
№ 65 (площею 65,5 м2) – зал, № 66 (площею 10,0
м2) – зал на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі
гуртожитку, інв. № 103289640, загальною площею
119,6 м2 за адресою: м. Харків, просп. Ювілейний,
48/1, що перебувають на балансі Харківського
національного технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка, 00493741,
тел. (057) 700-39-14
Нежитлові приміщення – кімн. № 38, 39, 40, 41 на
2 040/2
першому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку
для студентів, інв. № 73473, літ. за техпаспортом
«Б-5», загальною площею 87,7 м2 за адресою: м.
Харків, пров. Отакара Яроша, 3а, що перебуває на
балансі ДВНЗ «Харківський коледж будівництва,
архітектури та дизайну», 01275992, тел. (057)
731-24-31

Переможець Мета проведенконкурсу
ня оцінки
ПФ «Бонс»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

ФОП Мокров Визначення
О. П.
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

ТОВ «СВК»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

ТОВ «СВК»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

ПП «Радикал» Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

ФОП Жарихін Визначення
Ю. В.
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ФОП Сорокі- Визначення
на І. М.
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду
ФОП Сорокі- Визначення
на І. М.
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

ПП «Радикал» Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна, що
відбувся 29.09.2017

Об’єкт групи А державної власності – козловий кран К-А-5-12 (інв. № 575) за адресою: Карантинний острів, 1, м. Херсон, що перебуває на балансі ТОВ «Столична судноплавна компанія», переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на
аукціоні (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 01.09.2017
№ 339). Вартість робіт – 5 100 грн. Строк виконання робіт – 10 днів.

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

Продаж об’єктів групи А
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ

Адміністративна будівля загальною площею 539,0 м2 разом із земельною ділянкою площею 0,1589 га за адресою: Миколаївська обл., Веселинівський р-н, смт Веселинове, вул. Одеська, 81. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 943 034,4 грн, у т. ч. ПДВ – 157 172,4 грн (вартість
будівлі – 810 454,8 грн, у т. ч. ПДВ – 135 075,8 грн; вартість земельної ділянки – 132 579,6 грн, у т. ч ПДВ – 22 096,6 грн).

Продаж об’єктів групи Е

Управління конкурентного продажу та біржової
діяльності, т. 200-33-67

ПІДСУМКИ

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень цокольного поверху будівлі
студентського гуртожитку № 2 загальною площею 455,6 м2 (позиції: тамбур (118-1) –
2,7 м2, хол (118-2) – 44,2 м2, роздягальня (118-3) – 15,3 м2, умивальник (118-4) – 10,4
м2, туалет (118-5) – 2,7 м2, туалет (118-6) – 2,5 м2, зал (118-7) – 179,5 м2, кабінет (118-8)
– 32,6 м2, кухня (118-9) – 132,5 м2, мийка (118-10) – 15,8 м2, мийка (118-11) – 17,4 м2)
за адресою: вул. Львівська, 7, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського
національного економічного університету, визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 150 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з асфальтним покриттям площею 146,8 м2 за

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська, тел. (044) 200-36-58, 200-35-01
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 03.10.2017

Продовження таблиці

№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезна- Вартість робіт/
Переможець
ходження (індекс,адреса), балансоутримувач (на- строк викоконкурсу
з/п
зва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
нання
8 Нежитлові приміщенні – кімн. № 16, 17, 18, 19,
2 520/3
ТОВ «СВК»
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 на
1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі загальною площею 106,9 м2 за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 27,
що перебувають на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Дергачівському
районні Харківської області
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4,
2 500/5
ФОП Мокров
частина кімн. № 5 (S= 42,7 м2) та частина кімн.
О. П.
№ 7 (S= 108,0 м2 та 319,1 м2) на 1-му поверсі
одноповерхової будівлі виробничо-технічного
комплексу загальною площею 557,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 218,
що перебувають на балансі ДП МОУ «Харківське
управління механізації та будівництва»

Миколаївська область

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 03.10.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 26.09.2017

адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського
обласного управління водних ресурсів, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 950 грн, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення адмінбудинку площею
3,7 м2 за адресою: вул. Об’їзна, 1 с. Угринь, Чортківський р-н, Тернопільська обл., що
перебуває на балансі Регіонального сервісного центру ВМС в Тернопільській області,
визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 150 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «ТюменьМедико-Сміла» у кількості 2 558 561 шт., що становить 38,02 % статутного капіталу товариства, оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 31 січня 2018 року № 10 (1134)
та запланований на 28 лютого 2018 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від потенційних покупців.
Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
у кількості 552 478 шт., що становить 21,552 % статутного капіталу товариства, оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 05 лютого 2018 року № 11 (1135) та запланований на 28 лютого 2018 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від потенційних покупців.
Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу державної частки у статутному капіталі спільного українсько-швейцарського підприємства у формі
товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМА», що становить 40 % статутного капіталу товариства, оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 05 лютого 2018 року
№ 11 (1135) та запланований на 01 березня 2018 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв на участь в аукціоні від потенційних покупців.

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