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офіційне видання фдму

фонд державного майна україни повідомляє
hh ІНФОРМАЦІЯ щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

Назва об’єкта
приватизації
Державне
підприємство
«Іскра»

Код
за ЄДРПОУ
00852909

Юридична адреса

Орган, уповноважений
до прийняття рішення про
приватизацію управляти
відповідним державним
майном

Харківська обл., Змі- Міністерство аграрної
ївський р-н, с. Велика політики та продовольства
Гомільша, 63451
України

Належить до переліку
підприємств, які мають
стратегічне значення для
економіки та безпеки
держави (дата та номер
постанови КМУ)
Не належить

Монопольне становище
на загальнодержавному
ринку відповідних товарів,
(робіт, послуг)
займає
вид продукції,
(не займає)
послуг
Не займає
–

Вартість основних
засобів на 31.12.2017,
тис. грн
первісна

залишква

4 472,4

1 077,1

Основні види діяльності об’єкта
приватизації (за даними статуту
або Держкомстату України)
01.11 Вирощування зернових
культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта та його місцезнаходження: приміщення № 7 загальною площею 3,6 м2 на першому поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль -7, Аеропорт.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.10.2017 становить 328 600,00 грн
(без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення пункту для організації автобусних пасажирських перевезень.
Орендна ставка: згідно з пунктом 26 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 № 786 (із змінами), – 15 %.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – жовтень 2017 року становить 4 107,50 грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску становить 24 645,00 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ
по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк:
ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 3,60 м2».
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 14-й календарний день після дати опублікування цієї
інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 9.00 в кімн. 606. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не
меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт приймання-передачі.
У разі затримки підписання акта приймання-передачі більше ніж на місяць з моменту підписання договору оренди орендар сплачує штраф у розмірі, що дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожен
прострочений місяць з дати підписання договору оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць
оренди державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю.
10. Сплатити гарантійний внесок (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906).
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює
господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями
учасника конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його виконання); пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій
відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту

продаж пакетів акцій
на фондовій біржі

Управління конкурентного продажу
та біржової діяльності,
т. 200-29-10

Фонд державного майна України повідомляє
hh ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
На виконання п. 10.1 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого спільним наказом ФДМУ, ДКЦПФР, АМКУ
від 16.11.1998 № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.12.1998 за
№ 798/3238 (зі змінами), надається інформація про скасування результатів аукціону, який відбувся на
ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» 28 лютого 2018 року, в частині продажу пакета акцій
ПрАТ «ХЛІБОЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК» (код за ЄДРПОУ 23050348) у кількості 6 162 080 штук на суму
554 587,20 грн з вини покупця. Зазначене рішення затверджено наказом ФДМУ від 15.03.2018 № 399.

про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначається: назва,
площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області
здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 616, щодня з 9.00 до 18.00 (у
п’ятницю з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу
та інформації, зазначеній в оголошенні про конкурс – учасник конкурсу не буде допущений до подання
конкурсної пропозиції щодо орендної плати.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин РВ
ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна

За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – частини вбудованого
нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. Б-3 новий аеровокзал
за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»
імені Данила Галицького», конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди з
ФОП Дубневич Ольгою Іванівною.

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

ІНФОРМАЦІЯ КЕВ м. Одеси
про проведення конкурсу на право укладення договору
оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Одеси, адреса: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень загальною площею 180,0 м2 солдатської чайної (інв. № 40) військового містечка № 74 за адресою: м. Одеса,
вул. Спартаківська, 2.
Мета оренди: розміщення буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – листопад 2017 року, визначений відповідно до чинного законодавства України, становить 2 252,50 грн без урахування ПДВ.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту майна за власний
рахунок; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати
орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені наказом ФДМУ від
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення
договору оренди майна, що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов
конкурсу та додаткові пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку
від учасника конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копії документів, що посвідчують особу учасника конкурсу,
або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про доходи; довідку про взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 10 днів з дати опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено через 20 днів з дати опублікування інформації в газеті «Відомості
приватизації». Телефон для довідок з питань конкурсу (048) 722-14-34.
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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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий строк
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
оцінкою, грн
оренди
1 Міністерство освіти
02070693, Вінницький національний технічний університет, 21021,
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення
–
21100, м. Вінниця, вул. Хмель6,0
61 215,00
2 роки 364 дні
Розміщення точки з приготування та
і науки України
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 56-08-48
на 1-му поверсі навчального корпусу № 1
ницьке шосе, 95
продажу кави
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державне агентство
01033941, Івано-Франківське міжрайонне управління водного господар- Частина приміщення
01033941. 15.АААБ ДД805 Івано-Франківська обл., Калуський
70,0
118 500,00
2 роки 11 місяців
Ремонт тракторів
водних ресурсів України ства, тел. 0342-73-20-42
ремонтної майстерні
р-н, с. Новиця, вул. Шевченка, 1б
станом на 31.01.2018
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення 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 ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
1 Міністерство оборони 8006864, Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівський завод Нежитлові приміщення, а саме: нежитлові вбудовані приміщення площею 31,35 м2 в виробничоІнформація 79040, м. Львів, вул.
593,69
602 600,00
2 роки 364 дні
Розміщення складу
2
України
збірних конструкцій», 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 222, тел. 262-38-87
му приміщенні та виробничої площадки площею 562,34 м (інвентарний № 17009)
відсутня
Городоцька, 222
станом на 31.12.2017
2 Міністерство оборони 8006864, Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівський завод Нерухоме державне майно, а саме: нежитлові вбудовані приміщення площею 84,46 м2 в будівлі
Інформація 79040, м. Львів,
700,46
806 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення складу
України
збірних конструкцій», 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 222, тел. 262-38-87
технічного приміщення та виробничої площадки площею 616,0 м2 (інвентарний № 17009)
відсутня
вул. Городоцька, 222
станом на 31.12.2017
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна максимально
місцезнаходження
мета використання
плоза незалежною
можливий
ща, м2
оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство енергетики 20915546, ДП «НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Южно-Українська
Об’єкт «Будівля залізничного вокзалу», до складу якого 24584661.10.ДЯМХКШ1327 Миколаївська обл., Арбузинський 245,6
120 061,00
2 роки 364 дні Надання послуг з перевезення пасажирів
та вугільної промисло- АЕС», 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, тел. (05136) 4-22-22
входять приміщення № 1-17, площі загального кориср-н, с. Воля, вул. Молодіжна, 43а
вості України
тування, ґанок, ґанок і замощення № І, ІІ
2 Міністерство внутрішніх 8806381, Управління державної автомобільної інспекції в Миколаївській об- Майданчик на адміністративній будівлі; частина даху
–
м. Миколаїв, вул. Новозавод12,0;
61 746,00
2 роки 364 дні Розміщення базової станції стільникового зв’язку
справ України
ласті, вул. Новозаводська, 1б, м. Миколаїв, 54056, тел. (0512) 37-40-92
адміністративної будівлі
ська, 1б/1
200,0
3 Державна казначейська 38029445, Управління Державної казначейської служби України у ВрадіївНежитлове приміщення першого поверху адміністра- 38029445.1. АААГБГ819
Миколаївська обл., смт Врадіїв28,6
33 399,00
2 роки
Розміщення фітнес-центру
служба України
ському районі Миколаївської області, вул. Героїв Врадіївщини, 139, смт Вра- тивної будівлі
ка, вул. Героїв Врадіївщини, 139
364 дні
діївка, Врадіївський р-н, Миколаївська обл., 56301, тел. (05135) 9-11-46
4 Міністерство освіти і на- 20915954, ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж», м. Миколаїв,
Навчальна аудиторія №117 першого поверху учбо–
м. Миколаїв, вул. Нікольська, 11
50,9
152 374,00
1 рік
Розміщення навчального класу та проведення курсів з навчальної
уки України
вул. Нікольська, 11, тел. (0512) 37-95-51
вого корпусу
підготовки водіїв транспортних засобів (погодинне використання)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та
факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02071045, Одеський національний політехнічний університет, 65044,
Виділена частина приміщення вестибуля 1-го поверху 02071045.81.ДЛСФЦХ008 м. Одеса,
26,2
329 643,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
і науки України
м. Одеса, просп. Шевченка, 1
п’ятиповерхового навчального корпусу № 4
просп. Шевченка, 1
групи, у навчальному закладі
2 Міністерство освіти 02071045, Одеський національний політехнічний університет, 65044,
Частина приміщення 1-го поверху навчального
02071045.81.ДЛСФЦХ005 м. Одеса,
9,2
114 547,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
і науки України
м. Одеса, просп. Шевченка, 1
корпусу № 2
просп. Шевченка, 1
групи, у навчальному закладі
3 Міністерство освіти 02071045, Одеський національний політехнічний університет, 65044,
Виділена частина приміщення 1-го поверху навчаль02071045.81.ДЛСФЦХ007 м. Одеса,
12,4
156 014,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
і науки України
м. Одеса, просп. Шевченка, 1
ного корпусу № 3 «ІКС»
просп. Шевченка, 1
групи, у навчальному закладі
4. Міністерство освіти 02071091, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 65082,
Нежитлове приміщення 1-го поверху будівлі Коледжу
–
м. Одеса, вул. Мар39,1
489 615,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
і науки України
м. Одеса, вул. Дворянська, 2
економіки та соціальної роботи
шала Говорова, 4
групи, у навчальному закладі
5 Міністерство обо- 08336521, Державне підприємство «Одеський завод будівельних матеріа- Нежитлові приміщення № 6, 7, 8, 9, 10 першого по–
м. Одеса, 4-й Басей80,5
606 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарони України
лів», 65039, м. Одеса, 4-й Басейний провулок
верху адміністративного корпусу (літ. «А»)
ний провулок
рів та товарів підакцизної групи
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежною максимально можливий
загальна площа, м2
мета використання
оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти
33457962, Коледж управління, економіки і права Полтавської Державної аграрної акаде- Частини їдальні з добудовами 00493014.7.БЕШСНН7111 просп. Першотравневий, 10,
44,3
389 800,00
2 роки 11 місяців
Розміщення курсів для навчання водіїв
і науки України
мії, просп. Першотравневий, 10, м. Полтава, 36011, тел. (0532) 56-90-87
(«комп’ютерний клас»)
м. Полтава, 36011
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти
03071130, ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі», Частина навчально-виробничої
–
Рівненська обл., м. Рівне,
77,87
168 137,00
2 роки
Виготовлення інших готових металевих виробів, проведення практики учням,
і науки України
33000, Рівненська обл., м. Рівне, вул. С. Демянчука, 3а, тел.(0362) 23-63-90
майстерні
вул. С. Демянчука, 3а
слухачам згідно з навчальними програмами (інше використання майна)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалежною
максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2
оцінкою без ПДВ, грн
ливий строк оренди
1 Державне агентство рибно- 25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, вул. Тур- Гідротехнічні споруди ставу № 2 (в т. ч. дамба, 25592421.71.ААЕЖАЖ403; За межами с. Потутори, в межах земель Потуторської
Ведення рибного господарства
–
30 476,00
2 роки 11 місяців
го господарства України
генєвська, 82а, м. Київ, тел. (044) 486-07-91
водонапуск), дон. водоспуск
25592421.71.ААЕЖАЖ413 с/р Бережанського р-ну Тернопільської обл.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

реєстровий номер майна

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
з/п
управління
1 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02071234, Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, тел.: (0382) 72-80-76, 67-42-65

найменування
Частина вестибуля на 1-му поверсі
навчального корпусу № 4

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
–
вул. Інститутська, 11/1,
1,0
4 690,00
м. Хмельницький, 29016

максимально можливий строк оренди
мета використання
2 роки 11 місяців
Розміщення термінала самообслуговування

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

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

Назва органу
управління

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

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

найменування

05390336, Черкаський державний технологічний університет, бульв.Шевченка, Частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му
460, м. Черкаси, тел. (0472) 71-00-92
поверсі навчального корпусу № 2
05538033, Державний навчальний залад «Канівське вище професійне учили- Нежитлове приміщення на 1-му поверсі гуртожитку
ще», вул.Енергетиків,143, м. Канів, Черкаська обл., тел. (04736) 3-86-59

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
бульв. Шевченка, 460,
2,0
13 400,00
2 роки 364 дні
Розміщення банкомата
м. Черкаси
–
вул. Енергетиків,135,
23,94
75 800,00
2 роки
Розміщення суб’єкта господарювання, який здійснює побутове обслугом. Канів,Черкаська обл.
вування населення, – перукарські послуги

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки
України

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

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

02125674, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Частина 1-го поверху будівлі учбового
14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53, тел. (04622) 3-36-10
корпусу № 2

реєстровий
номер майна
–

місцезнаходження
м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53

загальна
площа, м2

вартість майна за незалежною
оцінкою, грн

7,0

30 264,71

максимально
можливий строк
оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення буфету у навчальному закладі, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи

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

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

Назва органу управління

1

Міністерство освіти і науки
України

2

Міністерство юстиції України

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
02544336, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Міжрегіональний центр
ювелірного мистецтва м.Києва», 03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 13, тел.: (044) 502-41-64,
402-86-93
00209131, ДП «Центр оцінки та інформації», 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15,
тел. 517-70-20

21 березня 2018 року

найменування

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на
1-му поверсі виробничої майстерні універсального побутового корпусу теоретичних занять
Нерухоме майно – нежитлові приміщення

–
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Київ, вул. Сім’ї Со20,0
274 800,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж
сніних, 13
станом на 30.11.2017
товарів підакцизної групи
м. Київ, вул. Євгена
Сверстюка, 15

49,7

944 234,00
станом на 30.12.2017

1 рік

Розміщення офіса

№ 24 (1148)

3

відомості
приватизації

Продовження таблиці
№
з/п
3

Назва органу управління

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

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
м. Київ, вул. Преобра32,0
415 000,00
2 роки 11 місяців
женська, 25
станом на 31.12.2017
–
м. Київ, вул. Преобра90,3
1 389 100,00
2 роки 11 місяців
женська, 25
станом на 31.01.2018
14297707.1.ЛУЮЧЕК043 м. Київ, вул. Велика Ва407,7
11 055 700,00
2 роки 11 місяців
сильківська, 55
станом на 30.11.2017

реєстровий номер майна

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Міністерство молоді та спорту України

14311465, Державне підприємство «Державний проектний інститут «Діпроверф»,вул. Преображенська, 25, м. Київ, 03110, тел. (044) 275-97-66
14311465, Державне підприємство «Державний проектний інститут «Діпроверф», вул. Преображенська, 25, м. Київ, 03110, тел. (044) 275-97-66
14297707, ДП «Національний спортивний комплекс «Олімпійський», вул. Васильківська, 55,
м. Київ, 03150, тел. (044) 590-67-32

Нерухоме майно – нежитлове приміщення у
підвалі будівлі літ. «А2»
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на
4-му поверсі будівлі літ. «А3»
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на
1-му поверсі будівлі спорткомплексу

7

Міністерство освіти і науки
України

16459396, Національний університет «Києво-Могилянська академія», 04655, м. Київ-70,
вул. Г. Сковороди, 2, тел. (044) 425-60-59, факс (044) 463-67-83

Нерухоме майно – нежитлові приміщення будівлі Клуб, їдальня, кінообладнання (КМЦ)

–

м. Київ, вул. Іллінська, 9

8

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Міністерство освіти і науки
України

00041467, Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, 01054, м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 65б, тел./факс (044) 354-04-70
02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 01601 м. Київ,
вул. Пирогова, 9, тел. 235-90-18

Нерухоме майно – нежитлове приміщення
1-го поверху, літ. Б
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 1-го поверху будівлі навчального
корпусу
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 1-го поверху будівлі навчального
корпусу
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 1-го поверху будівлі літ. «А»
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 2-му поверсі студентської поліклініки, гуртожиток № 9, кабінет № 64

–

м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 65б
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8-14

4
5

9

10 Міністерство освіти і науки
України

02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 01601 м. Київ,
вул. Пирогова, 9, тел. 235-90-18

11 Національна поліція України

40108583, Головне управління Національної поліції у м.Києві, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15, тел. 278-36-83
02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 236-79-89

12 Міністерство освіти і науки
України

–
–

40108583.1. ИДЯЕНВ036 м. Київ, вул. Голосіївська, 15
–
м. Київ, вул. Академіка
Янгеля, 16/2

426,7

7 809 623,00
станом на 30.11.2017

2 роки 11 місяців

7,6

179 789,00
станом на 31.01.2018
40 170,00
станом на 31.12.2017

1 рік

Розміщення: торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів – 231,4 м2;
музею історії – 176,3 м2
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення фінансової установи

2 роки 11 місяців

Розміщення термінала самообслуговування

2,0

м. Київ, вул. Пирогова, 9

мета використання
Інше використання майна (для технічного
огляду та обслуговування електричних шаф)
Розміщення офіса

2,0

40 170,00
станом на 31.12.2017

2 роки 11 місяців

Розміщення термінала самообслуговування

2,0

39 892,00
станом на 31.12.2017
370 100,00
станом на 30.11.2017

2 роки 11 місяців

Розміщення банкомата

2 роки 11 місяців

Розміщення аптечного пункту, що реалізує
готові ліки

23,0

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

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
У зв’язку з введенням в дію змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затверджених наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47 «Про внесення
змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650, враховуючи
п. 4 наказу ФДМУ № 47 від 16.01.2018, конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація про оголошення якого була опублікована в газеті «Відомості
приватизації» від 14.03.2018 № 21-22 (1145-1146), не відбудеться.

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: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,47 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 Комарова О. Л. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 2. Назва об’єкта: частина даху площею 2 552,52 м2 (корисна площа –
2 127,1 м2, площа загального користування – 425,42 м2) та частина внутрішньої
поверхні стіни площею 6,4 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпровський електровозобудівний завод». Адреса: м. Дніпро, вул. Орбітальна, 13. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Солар-ЮА». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
частини даху та частини поверхні стіни.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 21,34 м2 (корисна площа – 17,0 м2 та площа загального користування – 4,34 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 – ФОП Семеноги
Т. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 138,76 м2.
Балансоутримувач: Солонянське міжрайонне управління водного господарства.
Адреса: Дніпропетровська обл., с. Микільське-на-Дніпрі, вул. Молодіжна, 16б. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – С(Ф)Г «Криничне».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 11,17 м2 (корисна площа – 8,9 м2 та площа загального користування – 2,27 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 – ФОП Пилипенко
Т. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 25,89 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Гуйдер Мохамед. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 37,0 м2 (корисна
площа – 28,2 м2, площа загального користування – 8,8 м2). Балансоутримувач: ДП
ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Автомобільний клуб «Шкода-клуб
Дніпро». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 224,4 м2 (корисна площа – 173,5 м2, площа загального користування – 50,9 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 «Домінанта
прінт». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 9. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький коледж Національного авіаційного університету. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Туполєва, 1. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Коринська А. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 10. Назва об’єкта: частина даху площею 40,0 м2. Балансоутримувач: ДП
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Жовті Води, вул. Залізнична,
13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ
Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,3 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Титова, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – Дніпропетровський місцевий благодійний фонд «Меценат». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
4,0 м2 (корисна площа – 3,0 м2, площа загального користування – 1,0 м2). Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
ім. Академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Босий С. П. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель.
 13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: ДП НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська, 44/4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПАТ АБ «Укргазбанк». Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 45,5 м2.
Балансоутримувач: ДП ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Макарова, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Аква Трейд». Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 110,4 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро,
вул. Медична, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Прокопчук Г. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 255,2 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
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орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області Платник – ТОВ
«Домінанта прінт». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 17. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 289,9 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО « Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля, 46. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «НВП «ППО-Світ». Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 141,59 м2
(площа загального користування – 20,11 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Спецтехносервіс Дніпро». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 19. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 141,6 м2
(корисна площа – 131,6 м2, площа загального користування – 10,0 м2). Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, просп.
Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Наводничий А. Ф. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 20. Назва об’єкта: частина даху площею 20,0 м2 та нежитлового вбудованого приміщення площею 13,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Новокримська, 6. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: частини даху, приміщення та частини будівель.
 21. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. О. Васякіна, 54а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Лавська О. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 22. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79б. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Лавська О. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою; документи, що підтверджують право
на виконання таких робіт; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (зі
змінами, внесеними наказом ФДМУ 16.01.2018 № 47 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях) (до уваги 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 30 березня 2018 р.
Конкурс відбудеться 05.04.2018 о 10.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

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

 Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди зимувального ставу, вирощувального ставу № 2, вирощувального ставу № 3, вирощувального ставу № 4,
що перебувають на балансі державного підприємства «Укрриба» та знаходяться на
території Красносілківської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської
області. Найменування балансоутримувача: державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Красносілківська сільська рада Олександрівського
району Кіровоградської області. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника
конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 21 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: інформація уточнюється. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.03.2018. Площа земельної ділянки: інформація уточнюється. Місце
розташування земельної ділянки: Красносілківська сільська рада Олександрівського
району Кіровоградської області. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: СФГ
«Елітне насіння» (тел. (067) 521-41-14).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650, застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки
менша встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про
публічні закупівлі».
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у пунктах 5 – 10 розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з незалежної оцінки майна у ІV кварталі 2017 року»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією
під час обрання переможця для оцінки гідротехнічної споруди, – 7,1 тис. грн.
Подібними об’єктами є гідротехнічні споруди.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2 до 02.04.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 06 квітня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 708.
До уваги оцінювачів! У зв’язку з набранням чинності наказом ФДМУ від
16.01.2018 № 47 «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності» конкурси, оголошені в газеті «Відомості приватизації» від
14.03.2018 № 21-22 (1145-1146), будуть проводиться відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області щодо скасування
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди

Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення загальною
площею 85,4 м2 на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі головного (інженернолабораторного) корпусу (інв. № 101311250) за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 59а (публікація в газеті «Відомості приватизації» від
14.03.2018 № 21-22 (1145-1146), у зв’язку з набранням чинності наказом ФДМУ від
16.01.2018 № 47 «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір».

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 № 7, 8, 9 загальною площею 38,8 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 41. Балансоутримувач: Головне управління Держгеокадастру у Львівській області. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 41. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – Львівська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного
земельного кадастру».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 25, 26 загальною площею 95,3 м2 у будівлі під літерою «Б-1» (Господарський
корпус). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сколівський р-н, м. Сколе,
вул. Стрийська, 29б. Балансоутримувач: Державна установа «Львівський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Сколівський р-н, м. Сколе, вул. Стрийська, 29б. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – КП «Сколетеплоенерго».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 414, 417)
загальною площею 55,4 м2 на четвертому поверсі будівлі корпусу № 25 (Технопарк). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 286. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Городоцька, 286. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ТЕМП».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 175,7 м2 на першому поверсі двоповерхової виробничої будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП
«Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ПП «АФГ».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для нежитлових
приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні
до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до
Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
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ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

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



1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 2,0 м2,

а саме: частина нежитлового приміщення на першому поверсі навчального корпусу БТФ площею 1,0 м2 та частина нежитлового приміщення на другому поверсі навчального корпусу БТФ площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Пекарська, 50. Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. 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. Пекарська, 50. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Колос Юліан Андрійович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
10,8 м2 на другому поверсі спального корпусу. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Балансоутримувач: МРЦ
МВС України «Перлина Прикарпаття». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Коца Іван Миронович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 32, 33, 34) загальною
площею 38,8 м2 на першому поверсі будівлі корпусу НСК. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Черемшини, 17. Балансоутримувач: Львівський державний університет фізичної культури. 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. Черемшини, 17. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бєлякова Вікторія Вадимівна.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
№ 4 площею 25,0 м2 у підвалі триповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7. Балансоутримувач: ВСП Львівського коледжу
«Інфокомунікації» НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Алтея».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для нежитлових
приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні
до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до
Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею

288,4 м2 (балансоутримувач – Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
м. Охтирка, вул. Київська, 6. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2018. Замовник робіт з
оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Чернеччинська сільська рада.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
59,8 м2 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ КБ «Приватбанк».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650.
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, які мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нежитлові приміщення, частини будівель.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним
листом.

Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів оцінки – 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 04 квітня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 29 березня 2018 р. (включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про відміну
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів

У зв’язку з набранням 13.03.2018 чинності новою редакцією Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
16.01.2018 № 47 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
198/31650, відмінені конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки таких об’єктів:
частина нежитлової будівлі, поз. 15, площею 26,3 м2 адміністративної будівлі літ.
А за адресою: вул. С. Наливайка, 4, м. Теребовля, Тернопільська обл., що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області;
будівля свинарника площею 491,1 м2 за адресою: с. Кобиловолоки, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного підприємства
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (інформація про проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності опублікована в газеті «Відомості
приватизації» від 14.03.2018 № 21-22 (1145-1146) на стор. 5) .

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області повідомляє, що оголошенні
конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності на проведення незалежної оцінки по об’єктах згідно з переліком, опублікованим в газеті «Відомості приватизації» від
14.03.2018 № 21-22 (1145-1146), не відбудуться в зв’язку набранням чинності
13.03.2018 наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47 «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності».
Про проведення повторних конкурсів буде повідомлено додатково.

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

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

1 Нежитлові приміщення № 5 площею
33,1 м2, № 6 цокольного поверху площею
16,7 м2, № 8 першого поверху площею
12,3 м2 двоповерхового блоку «В»
4-поверхової будівлі (інв. № 1031001)
загальною площею 62,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Клочківська, 339, що перебувають на балансі Українського науководослідного інституту протезування,
протезобудування та відновлення працездатності, 03191680, тел. 37-76-30
2 Нежитлові приміщення на першому та
другому поверхах 2-поверхового адміністративного будинку, інв. № 10310035,
пам’ятка архітектури (охоронний № 694/2)
загальною площею 678,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Університетська, 25, що перебувають на балансі Департаменту містобудування та архітектури ХОДА, 02498530,
тел.( 057) 700-36-52
3 Нежитлове приміщення – кімнати № 1-51
на другому поверсі 2-поверхового
адміністративно-управлінського будинку (інв. № 10310038, реєстраційний
№ 02362629.1.АААДЕЖ284) загальною
площею 16,2 м2 за адресою: Харківська
обл., м. Зміїв, вул. Адміністративна (Леніна), 25, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Харківській
області, 02362629, тел. 706-26-16
4 Нежитлове приміщення кімната № 89
(кухня) першого поверху 4-поверхової
будівлі загальною площею 1,5 м2 за
адресою: Харківська обл., Дергачівський
р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна,
гуртожиток № 3, що перебуває на балансі
Харківської державної зооветеринарної
академії, 493758, тел. (05763) 5-74-73
5 Нежитлові приміщення – кімнати № 49,
55, 56, 57 на 1-му поверсі 3-поверхової
будівлі учбового корпусу (пам’ятка архітектури) загальною площею 208,9 м2
за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 92, що обліковується на балансі
Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка, 493741,
тел. (057) 700-38-88
6 Нежитлове приміщення – кімната № 7
(душ згідно з техпаспортом) на 2-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 3
загальною площею 2,9 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Цілиноградська, 52, що
обліковується на балансі Харківського
національного університету сільського
господарства ім. П. Василенка, 00493741,
тел. 700-38-88
7 Нежитлове приміщення – кімната № 7
(душ згідно з техпаспортом) на 2-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 3
загальною площею 2,9 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Цілиноградська, 52, що
обліковується на балансі Харківського
національного університету сільського
господарства ім. П. Василенка, 00493741,
тел. 700-38-88
8 Нежитлове приміщення – частина кімнати
№ 11 на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі
гуртожитку № 4 загальною площею 2,0 м2
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академіка, гуртожиток № 4, що обліковується
на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, 00493758, тел. (057)
635-74-73
9 Частина фойє (приміщення № XXV за
техпаспортом) на першому поверсі –
5,0 м2та частина коридору (приміщення
№ 9 за техпаспортом) на першому поверсі – 5,0 м2 п’ятиповерхового учбового
корпусу медичних катастроф та військової
медицини, інв. № 10310021, літ. «И-1-5»,
загальною площею 10,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Трінклера, 12, що перебувають на балансі Харківського національного медичного університету, 01896866,
тел. 707-73-80
10 Частина буфету (приміщення № 10 за
техпаспортом) на першому поверсі семиповерхового університетського стоматологічного центру ХНМУ, інв. № 10310007,
літ. «А-7», загальною площею 5,0 м2 за
адресою: м. Харків, просп. Перемоги,
51, що перебуває на балансі Харківського
національного медичного університету,
01896866, тел. 707-73-80

Дата оцінки

06.05.18

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

Інформація
про замовника/платника
ТОВ «Ортсабо – спеціалізований
центр реабілітації»

Очікувана
найбільша ціна
послуг з
оцінки/
грн
2 400

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
ПП «Тітанвартості об’єкта
плюс»
оренди з метою
передачі в оренду

2 400

08.02.18

Визначення вар- ФОП Вортості об’єкта з ме- вуль В. В.
тою продовження
договору оренди

2 400

04.04.18

Визначення вар- ФОП Бурятості об’єкта з ме- ковський
тою продовження В. М.
договору оренди

2 400

27.01.18

Продовження таблиці

№
з/п

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

Очікувана
найбільша ціна
послуг з
оцінки/
грн
На дату
Визначення
ПрАТ «Інсти2 400
укладення вартості об’єкта
тут інфордоговору на оренди з метою
маційних
проведення передачі в оренду технологій»
незалежної
оцінки
Дата оцінки

Мета проведення
оцінки

Інформація
про замовника/платника

11 Нежитлове приміщення кабінет (літ. за техпаспортом Г-17) – 25,1 м2, коридор (літ. за
техпаспортом Г-18) – 5,6 м2, кабінет (літ.
за техпаспортом Г-19) – 20,1 м2 на третьому поверсі чотириповерхового громадського будинку, учбового корпусу, інв. № 70994,
літ. «Г-4», загальною площею 50,8 м2 за
адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що
перебувають на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки,
02071197, тел. 702-10-16
12 Нежитлове приміщення на 1-му поверсі
08.02.18 Визначення вар- ФОП Клещо2 400
2-поверхового комбінату побутового обтості об’єкта з ме- ва І. І.
слуговування (інв. № 1030033) загальною
тою продовження
площею 3,23 м2 за адресою: Харківська
договору оренди
обл., Харківський р-н, п/в Комуніст-1,
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва,
що перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В.
Докучаєва, 00493764, тел. (0572) 99-73-55
13 Нежитлове приміщення – кімната № 8 на
На дату
Визначення
ФОП Кухтін
2 400
1-му поверсі одноповерхового гаражного
укладення вартості об’єкта
С. В.
боксу, літ. Х-1, інв. № 80285, загальною
договору на оренди з метою
площею 57,6 м2 за адресою м. Харків,
проведення передачі в оренду
вул. Полтавський шлях, 188а, що перебуває незалежної
оцінки
на балансі Державного університету телекомунікації, 38855349, тел. (044) 249-25-29
14 Нежитлові приміщення – кімнати № 2, 3
На дату
Визначення
ФОП Ньорба
2 400
та частина коридору площею 5,48 м2 наукладення вартості об’єкта
В. П.
договору на оренди з метою
півпідвалу 4-поверхової житлової будівлі
проведення передачі в оренду
«Гуртожиток по пров. 1-й Лісопарковий,
незалежної
3», інв. № 00079, загальною площею
оцінки
42,88 м2 за адресою: м. Харків, пров. 1-й
Лісопарковий, 3, що перебуває на балансі
Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар», 14308730,
тел.: (057) 707-01-72, 702-99-82
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 16.01.2018 № 47); конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненої інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів,
які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості) для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II ).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурси відбудуться 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).

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Визначення вар- ФОП Мовчатості об’єкта з ме- нюк А. П.
тою продовження
договору оренди

2 400

22.03.18

Визначення вар- ФОП Бурятості об’єкта з ме- ковський
тою продовження В. М.
договору оренди

2 400

22.03.18

Визначення вар- ФОП Бурятості об’єкта з ме- ковський
тою продовження В. М.
договору оренди

2 400

25.04.18

Визначення вар- ФОП Бурятості об’єкта з ме- ковський
тою продовження В. М.
договору оренди

2 400

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
ФОП Чубувартості об’єкта
ков С. О.
оренди з метою
передачі в оренду

2 400

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
ФОП Чубувартості об’єкта
ков С. О.
оренди з метою
передачі в оренду

2 400

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

 1. Назва об’єкта оцінки: будівля складу площею 510,9 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Прилуцьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, пров. Гетьмана Сагайдачного, 28. Платник робіт з оцінки: ФОП Нугаєва В. В. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 900,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або
складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 33,0 м2 господарської будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений
підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Ніжинський агротехнічний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 10. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Чернігівська теплопостачальна компанія». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного
призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина холу навчального корпусу № 2 загальною
площею 8,46 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський державний університет імені М. Гоголя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., м. Ніжин, вул. Графська, 2. Платник робіт з оцінки: Філія Чернігівська дирекція
ПАТ «Укрпошта». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного
призначення та приміщення закладів громадського харчування.
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.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом від ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47
(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, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності наведені в
додатку 2 до Положення.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурси відбудуться 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.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 15.11.2017
м2

Нежитлові приміщення загальною площею 67,9
на сьомому поверсі будівлі.
м. Львів, просп. Чорновола, 4. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 280 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення № 41, 43, 47,48, 49, 55, 56, 57, 65 загальною площею 118,4 м2 на другому поверсі в двоповерховій будівлі навчально-виробничої майстерні. Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Сагайдачного, 3. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
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Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 43,5 м2 на першому поверсі
чотириповерхової будівлі. м. Львів, вул. Антоновича, 90. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Частина даху загальною площею 58,5 м2 11-поверхового спального корпусу. Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б.
Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 395 грн.
Нежитлові приміщення № 5, 6, 71 загальною площею 289,3 м2 на 1-му поверсі.
м. Львів, вул. Широка, 77а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець –
СОД – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 280 грн.

Нежитлове приміщення № 2а площею 13,2 м2 та частина вестибуля площею 1,0 м2
на першому поверсі навчального корпусу № 4. м. Львів, вул. Митрополита Андрея,
5. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість
робіт – 2 395 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 62,7 м2 у півпідвальному приміщенні
гуртожитку № 2. м. Львів, вул. Мечнікова, 8б. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 380 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення № 5 загальною площею 21,4 м2 на першому
поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку. Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н,
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смт Добротвір, вул. І. Франка, 28. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 280 грн.
Частина нежитлового приміщення № 2а площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі.
м. Львів,вул. Січових Стрільців, 11. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 400 грн.

Продовження таблиці

№
з/п
11

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.11.2017

Частина даху будівлі гуртожитку загальною площею 48,0 м2. Львівська обл.,
Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Шевченка, 5. 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.
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 12,6 м2 на першому поверсі
будівлі. Львівська обл., Самбірський р-н, м. Рудки, пл. Відродження, 23. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 085 грн.

12

13

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки державного майна – об’єктів приватизації
групи А разом із земельними ділянками, що відбувся 16.11.2017

Переможцем конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» на виконання робіт з проведення незалежної оцінки державного
майна – об’єктів приватизації групи А:
нежитлові будівлі у складі: адмінбудівля (літ. А) загальною площею 524,3 м2; дизельна (літ. Г) загальною площею 20,1 м2; гараж (літ. Д) загальною площею 65,0 м2;
туалет (літ. В); огорожа та споруди разом із земельною ділянкою за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Грушевського (Куйбишева), 7.
Балансоутримувач – Територіальне управління Державної судової адміністрації у Миколаївській області. Розмір земельної ділянки: 0,0552 га. Вартість робіт – 16 000 грн
без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 15 календарних днів;
адміністративна будівля загальною площею 539,0 м2 разом із земельною ділянкою
за адресою: Миколаївська обл., Веселинівський р-н, смт Веселинове, вул. Одеська,
81. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Миколаївській області. Розмір земельної ділянки: 0,1589 га. Державний акт на право постійного користування від
29.09.2006. Кадастровий номер земельної ділянки 4821755100:03:005:0039. Вартість
робіт – 11 000 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 15 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 16.11.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення першого поверху площею 1,5 м2
адміністративного будинку з допоміжними будівлями та спорудами за адресою:
вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області, визнано
ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 000 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: вбудовані нежитлові приміщення другого поверху (приміщення 1-22, 1-23) нежитлового приміщення банку загальною площею 31,3 м2 за
адресою: вул. Українська, 60, смт Товсте, Заліщицький р-н, Тернопільська обл., що
перебуває на балансі Заліщицької районної державної адміністрації, визнано ТзОВ
фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 300 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина площадки для розміщення контейнера площею
12,2 м2 та одного антено-місця (частина зовнішньої площі цегляної димової труби
котельні для розміщення антенно-фідерних пристроїв на висоті 22,7 м від поверхні
землі площею 6,41 м2 та частини поверхні димової труби, до якої прикріплені сходинки,
площею 3,3 м2 для спільного користування) за адресою: вул. С. Бандери, 46, м. Чортків, Чортківський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Тернопільського
національного економічного університету, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 350 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення складу загальною площею 61,1 м2 у
будівлі під літ. «К» за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано ТОВ «ОрієнтирРеформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 050 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина адміністративно-господарської будівлі з
сходами-піднавісом, літ. «А», площею 87,3 м2 за адресою: вул. Д. Галицького, 102,
смт Підволочиськ, Тернопільська обл., що перебуває на балансі ДНЗ «Підволочиський професійний ліцей», визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлові
приміщення гаражів (літера «Б») загальною площею забудови 39,4 м2 за адресою:
вул. О. Ольжича, 5а, м. Заліщики, Заліщицький р-н, Тернопільська обл., 48600, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області, визнано
ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 300 гривень, строк виконання робіт – 10 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти оренди, що відбулися 16.11.2017
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоуПереможець
робіт/строк
тримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
конкурсу
виконання
контактний телефон)
1 Нерухоме майно – три майданчика на покрівлі
2 500/5
ФОП Жари9-поверхової цегляної будівлі гуртожитку (літ.
хін Ю. В.
А-9) загальною площею 39,0 м2 за адресою:
м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6а,
що перебувають на балансі Студмістечка НАУ ім.
М. Є. Жуковського «ХАІ»
2 Одноповерхова будівля котельні з підвалом за2 700/5
ФОП Мокров
гальною площею 152,4 м2 за адресою: м. Харків,
О. П.
вул. Переможців, 6а, що перебуває на балансі
Харківської філії Концерну «Військторгсервіс»
3 Двоповерхова будівля пральні (цех № 2) загаль4 400/5
ФОП Мокров
ною площею 1 422,9 м2 за адресою: м. Харків,
О. П.
вул. Переможців, 6а, що перебуває на балансі
Харківської філії Концерну «Військторгсервіс»
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 33 на 1-му
2 015/2
ФОП Сорокіповерсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 3
на І. М.
загальною площею 13,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебуває на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки
5 Нежитлове приміщення – кімн. № 30 на 1-му
2 015/2
ФОП Сорокіповерсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 3
на І. М.
2
загальною площею 20,1 м за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебуває на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки
6 Нежитлове приміщення – кімн. № 1 на 1-му по2 015/2
ФОП Сороківерсі 4-поверхової будівлі виробничого корпусу
на І. М.
2
загальною площею 46,3 м за адресою: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, що перебуває на
балансі ДЛ НДТІП
7 Частина нежитлового приміщення модуля мета2 125/2
ФОП Сорокілевого № 2 на 1-му поверсі одноповерхової
на І. М.
будівлі цеху загальною площею 111,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42,
що перебуває на балансі ДП НДТІП
8 Нежитлові приміщення – кімн. № XVI, 21, 21а, 22
2 040/2
ТОВ «СВК»
на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку
2
загальною площею 63,5 м за адресою: м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненки, 3, що перебувають
на балансі Харківського державного авіаційного
виробничого підприємства
9 Частина нежитлового приміщення – кімн. 84 у
1 948/2
ФОП Сорокіпідвалі 6-поверхової учбово-адміністративної
на І. М.
будівлі загальною площею 8,69 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Московський, 75, що перебуває
на балансі Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України
10 Частина нежитлового приміщення однопо1 900/5
ПФ Агентство «Схід»
верхового адміністративного будинку (інв.
2
№ 10301001) загальною площею 2,0 м за
адресою: м. Чугуїв, вул. Карла Лібкнехта, 44, що
перебувають на балансі Чугуївського управління
державного казначейства Головного управління
Державного казначейства України у Харківській
області

№
з/п

№ 24 (1148)

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

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду

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

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

14

Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоуПереможець
Мета проведення
робіт/строк
тримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
конкурсу
оцінки
виконання
контактний телефон)
Частина холу на першому поверсі 5-поверхового
2 015/2
ФОП Сорокі- Визначення вартості
учбово-лабораторного корпусу (інв. № 1100009,
на І. М.
об’єкта з метою проліт. «А-5») загальною площею 1,0 м2 за адресою:
довження договору
оренди
м. Харків, просп. Перемоги, 55, що перебувають
на балансі Харківського інституту банківської
справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Частина нежитлового приміщення на 1-му по2 500/5
ФОП Жари- Визначення вартості
версі нежитлової будівлі загальною площею
хін Ю. В.
об’єкта з метою про2,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московдовження договору
оренди
ський, 75, що перебуває на балансі Харківського
регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
Нежитлове приміщення № 87 (згідно з техпаспор2 125/2
ФОП Сорокі- Визначення вартості
том буфет) на 1-му поверсі 3-поверхового учбовона І. М.
об’єкта оренди до
го корпусу, інв. № 81771, реєстровий № 519, літ.
200,0 м2 для по«А-3», пам’ятка архітектури, загальною площею
годження розрахунку
2
100,5 м за адресою: м. Харків, майдан Констиорендної плати (за
заявою від сторонньої
туції, 28, що перебуває на балансі Харківського
організації)
державного автотранспортного коледжу
Нежитлові приміщення – частина сходів на 3-му
2 145/2
ФОП Сорокі- Визначення вартості
поверсі 6-поверхового навчального корпусу,
на І. М.
об’єкта оренди з мепам’ятка архітектури, загальною площею 7,0 м2,
тою передачі в оренду
за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що
перебуває на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки

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 17.11.2017

Вбудовані службові приміщення та ґанок загальною площею 59,77 м2 будівлі
(реєстровий № 08592322.1.ШТНШГА058) контрольно-пропускного пункту УМВС,
що перебуває на балансі УМВС України в Херсонській області, за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (Кірова), 4, переможець конкурсу – ФОП Тестоєдова І. Б.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк
виконання робіт – 5 днів.
Частина даху площею 4,5 м2 будівлі Центру обробки та перевезення пошти, що перебуває на балансі Херсонської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, пл. Привокзальна, 1, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Частина вентиляторної загальною площею 6,0 м2 у будівлі Центру обробки та перевезення пошти, що перебуває на балансі Херсонської дирекції ПАТ «Укрпошта», за
адресою: м. Херсон, пл. Привокзальна, 1, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс –
Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн.
Строк виконання робіт – 5 днів.
Вбудоване нежитлове приміщення на дев’ятому поверсі загальною площею 16,0 м2
та частина даху площею 5,0 м2 в будівлі гуртожитку № 6, що перебуває на балансі ДВНЗ
«Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Садова,
17а, переможець конкурсу – ФОП Тестоєдова І. Б. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Вартість робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Державне майно, яке розташоване в межах земель Привільської сільської
ради Каланчацького району Херсонської області та обліковується на балансі ДП
«Укрриба», а саме: гідротехнічні споруди ставка № 4 (інв. № 4012) загальною площею
117 га: контурна та дві роздільні дамби, майданчик для відвантаження кормів для
риб, залізобетонний рибообловлювач, один водонапуск, один водовипуск; гідротехнічні споруди ставка № 6 (інв. № 4006) загальною площею 104,2 га: роздільна дамба, майданчик для відвантаження кормів для риб, залізобетонний рибообловлювач,
один водонапуск, один водовипуск; електромережа зовнішня (інв. № 4131); будинок
насосної станції (інв. № 4202): всмоктувальний трубопровід (чотири трубопроводи
діаметром кожного 400 мм), металеві засувки – 4 шт., напірний трубопровід (чотири
труби діаметром 400 мм); електромережа насосної станції (інв. № 4204), переможець
конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 9 200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Вбудовані нежитлові приміщення площею 36,91 м2 на першому поверсі будівлі
гуртожитку № 3, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за
адресою: м. Херсон, вул. Університетська/вул. Літейна, 2/1, переможець конкурсу –
ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 02.11.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина вестибуля
першого поверху будівлі бібліотечного корпусу площею 9,0 м2, що обліковується на балансі Хмельницького національного університету, за адресою: вул. Кам’янецька, 110/1,
м. Хмельницький, визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – нежитлові приміщення загальною площею 900,6 м2 на третьому поверсі корпусів № 1 та № 70, що
обліковуються на балансі ДП «Новатор», за адресою: вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький, 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 Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 21.11.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 14,0 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,1 м2) на першому
поверсі будинку побуту, що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну
«Військторгсервіс», за адресою: вул. Майборського, 15/1, м. Хмельницький визнано
ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн
(без у рахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 70,6 м2 на першому поверсі лабораторного корпусу, що обліковується
на балансі Донецького національного університету ім. Василя Стуса, за адресою: вул.
Свободи, 36, м. Хмельницький визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 18,9 м2 (у т. ч. площа загального користування – 2,2 м2) на другому поверсі
адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики
у Хмельницькій області, за адресою: вул. Булаєнка, 6а, м. Красилів, Хмельницька обл.
визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 4 календарні дні.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 16,9 м2 (у т. ч. площа загального користування – 1,9 м2) на другому поверсі
адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики
у Хмельницькій області, за адресою: вул. Булаєнка, 6а, м. Красилів, Хмельницька обл.
визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00
грн. (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 4 календарні дні.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення
загальною площею 22,4 м2 на першому поверсі лікарні, що обліковується на балансі
Державної установи «Територіальне медичне об’єднання МВСУ по Хмельницькій області», за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 112, м. Хмельницький, визнано ПП
«Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 15.11.2017

Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – приватизація об’єкта
шляхом продажу на аукціоні під добудову без збереження профілю) ПП «Аксіома» по об’єкту – об’єкт державної власності групи Д  – незавершене будівництво
2-квартирного житлового будинку (разом із земельною ділянкою) за адресою: м. Ічня,
вул. Єсеніна, 28 (вартість виконання робіт з оцінки – 8 800 грн, строк – 7 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації, що відбулися 04.10.2017

Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення
незалежної оцінки з метою визначення збитків, завданих об’єкту приватизації – спортивний комплекс «Стадіон «Старт» за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 26-28/4 за час
володіння ним покупцем, – ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів». Вартість робіт – 91 500,00 грн з урахуванням ПДВ, строк
виконання робіт – 15 календарних днів.

Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення
незалежної оцінки з метою визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення
приватизації об’єкта державної власності групи Е шляхом продажу на аукціоні – державна частка у статутному капіталі ПрАТ «Атомпрофоздоровниця» у розмірі 30 % за
адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 – ТОВ «Оціночна компанія Аргумент».
Вартість робіт – 186 000,00 грн, строк виконання робіт – 35 календарних днів.
Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки з метою визначення збитків, завданих об’єкту приватизації – об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівля харчоблоку за
адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а за час володіння ним покупцем, – Українська
універсальна біржа. Вартість робіт – 5 000,00 грн з урахуванням ПДВ, строк виконання робіт – 7 календарних днів.
Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення
незалежної оцінки з метою визначення збитків, завданих об’єкту приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – енергоцех за адресою: м. Київ, вул. Виборзька за час
володіння ним покупцем, – ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів». Вартість робіт – 91 500,00 грн з урахуванням ПДВ, строк
виконання робіт – 15 календарних днів.
Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки з метою визначення збитків, завданих об’єкту приватизації за
час володіння ним покупцем – об’єкт незавершеного будівництва – спецгараж на 50
автомобілів за адресою: м. Київ, вул. Охтирська, 5 – 17 за час володіння ним покупцем, – ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів». Вартість робіт – 91 500,00 грн з урахуванням ПДВ, строк виконання робіт –
15 календарних днів.
Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки з метою визначення ринкової вартості (ціни продажу) для
здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом продажу на
аукціоні – єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Український центр
у сфері благоустрою», за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14г – ТОВ «Оціночна
компанія Аргумент». Вартість робіт – 56 000,00 грн, строк виконання робіт – 25 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 06.11.2017
№
Назва об’єкта оцінки
з/п

Площа, м2

1 Частина нежитлового приміщення
2 Нежитлове приміщення
3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлове приміщення

1,72

Адреса об’єкта оцінки

СОД – переможець

м. Київ, Кловський
узвіз, 13а
м. Київ, вул. І. Федорова,
4, корпус № 21
м. Київ, вул. Академіка
Туполєва, 1
м. Київ, вул. Васильківська, 1

ФОП
Чебаков О. І.
22,9
ТОВ Експертна
фірма «ГудВілл»
17,1
ТОВ Експертна
фірма «ГудВілл»
32,4
ТОВ «Компанія
«Експерт Консалтинг»
5 Частина нежитлово1,0
м. Київ, вул. ЧорновоПП «Фірма «Конго приміщення
ла, 28/1
крет»
6 Нежитлове при50,3
м. Київ, вул. КирилівТОВ «Нікаміщення
ська, 31
Експерт»
7 Нежитлове при9,1
м. Київ, вул. ЧервоноарТОВ Експертна
міщення
мійська, 69
фірма «ГудВілл»
8 Нежитлове при95,1 м. Київ, бульв. Дружби На- ТОВ Експертна
міщення
родів, 28
фірма «ГудВілл»
9 Нежитлове при590,8 м. Київ, вул. Панаса Мир- ТОВ Експертна
міщення
ного, 28 (літера А, А1)
фірма «ГудВілл»
10 Нерухоме майно,
1 006,1 м. Київ, вул. МеханізаТОВ «Компанія
що складається з
(583,8 та торів, 6
«Експерт Консалприміщень: бокс422,3)
тинг»
гараж (літ. «В»),
допоміжний корпус
(літ. «Б»)
11 Нежитлові при869,2 м. Київ, вул. Б. ГрінТОВ Експертна
міщення
ченка, 1
фірма «ГудВілл»
12 Частина нежитлово1,0
м. Київ, вул. ЧорновоПП «Фірма «Конго приміщення
ла, 28/1
крет»
13 Нежитлове при29,8
м. Київ, вул. ВасильківТОВ «Нікаміщення
ська, 1
Експерт»
14 Нежитлове при24,7
м. Київ, просп. Космонавта ТОВ «Нікаміщення
Комарова, 1, корпус № 8 Експерт»
15 Нежитлове при18,9 м. Київ, вул. Генерала Ал- ПП «ТОМАС &
міщення
мазова, 8
СІМОНОВА»
16 Частина нежитлово1,0
м. Київ, вул. ПолітехнічТОВ Експертна
го приміщення
на, 14в
фірма «ГудВілл»
17 Нежитлове при17,2 м. Київ, Кловський
ТОВ Експертна
міщення
узвіз, 13а
фірма «ГудВілл»
18 Частина нежитлово8,0
м. Київ, просп. ПеремоТОВ Експертна
го приміщення
ги, 54/1
фірма «ГудВілл»
19 Частина стіни
6,48
м. Київ, вул. ДегтярівТОВ «Компанія
нежитлового приська, 49г
«Експерт Консалміщення
тинг»
20 Нежитлове при81,7 м. Київ, вул. Лаврська, 24 ФОП
міщення – об’єкт
Чебаков О. І.
культурної спадщини
21 Частина нерухомого
300,0 м. Київ, вул. ДегтярівФОП
майна
ська, 51
Чебаков О. І.
22 Нежитлове при168,52 м. Київ, вул. Гарматна, 2
ТОВ Експертна
міщення
фірма «ГудВілл»
23 Частина стіни
4,32
м. Київ, вул. МельниФОП
нежитлового прикова, 81
Чебаков О. І.
міщення – об’єкт
культурної спадщини
24 Нежитлове при69,8
м. Київ, вул. Дорогожиць- ТОВ Експертна
міщення
ка, 10, літ. Д
фірма «ГудВілл»
25 Частина нежитло3,0
м. Київ, пл. Контрактова, 4, ФОП
вого приміщення –
корпус № 1
Чебаков О. І.
об’єкт культурної
спадщини
26 Частина даху та тех- 6,0 (4,0 м. Київ, просп. ПереТОВ «Компанія
нічного поверху
та 2,0) моги, 57
«Експерт Консалтинг»
27 Частина нежитлово5,0
м. Київ, просп. ПереТОВ Експертна
го приміщення
моги, 14
фірма «ГудВілл»
28 Нежитлове при25,6
м. Київ, вул. Академіка
ТОВ Експертна
міщення
Янгеля, 9/16
фірма «ГудВілл»
29 Частина нежитлово1,5
м. Київ, вул. Б. Хмельниць- ТОВ «Українські
го приміщення
кого, 4
інноваційні консультантко»
30 Нежитлове при16,5 м. Київ, вул. Є.СверстюТОВ «Компанія
міщення
ка, 15
«Експерт Консалтинг»
31 Частина даху та тех- 8,59 (4,0 м. Київ, вул. Банкова, 11 СПД Чайка С. О.
нічного поверху
та 4,59)
32 Частина даху та тех- 9,5 (3,0 м. Київ, вул. ДегтярівТОВ «Компанія
нічного поверху
та 6,5) ська, 51
«Експерт Консалтинг»

Термін виВартість
конання,
виконання
календарробіт, грн
них днів
2
3 300
2

3 410

2

3 400

2

3 460

3

3 300

3

3 480

2

3 370

2

3 600

2

5 130

2

6 800

2

5 500

3

3 300

3

3 395

3

3 410

3

3 420

2

3 295

2

3 395

2

3 320

2

3 330

2

3 700

2

3 850

2

3 710

2

3 520

2

3 520

2

3 400

2

3 750

2

3 300

2

3 420

2

4 000

2

3 390

3

3 700

2

3 710

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 15.11.2017
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2

1 Нежитлове приміщення

185,4

2 Нежитлове приміщення

205,4

3 Нежитлове приміщення

34,2

4 Нежитлове приміщення

169,0

5 Нежитлове приміщення

8,9

6 Нежитлове приміщення

153,2

7 Нежитлові приміщення

463,7

8 Нежитлові приміщення

1 324,2

9 Нежитлове приміщення

48,7

10 Нежитлові приміщення – об’єкт культурної
спадщини
11 Нежитлове приміщення

157,4

12 Нежитлові приміщення

208,58

17,0

Термін Вартість
СОД – пере- вико- виконаннання, ня робіт,
можець
к/д
грн
м. Київ, СаперноПП «Експерт3
3 700
Слобідський проїзд, 3, літ. Аналітик»
«Е», будівля № 9
м. Київ, СаперноФОП При2
3 750
Слобідський проїзд, 3, літ. ходько В. І.
«Е», будівля № 9
м. Київ, СаперноФОП Щасли2
3 430
Слобідський проїзд, 3, літ. ва Н. З.
«Щ», будівля № 6
м. Київ, просп. Валерія
ФОП Чеба2
3 700
Лобановського, 51
ков О. І.
м. Київ, вул. Волинська, 12 ФОП При2
3 310
ходько В. І.
м. Київ, вул. О. ТерьоТОВ «Сарос»
2
3 700
хіна, 8а
м. Київ, вул. Пшенична, 8а ФОП Чеба2
5 500
ков О. І.
м. Київ, вул. ЖмеринПП «ТОМАС
3
5 950
ська, 2а
& СІМОНОВА»
м. Київ, вул. Гарматна, 2
ФОП Чеба2
3 450
ков О. І.
м. Київ, вул. Володимир- ФОП Щасли2
3 750
ська, 50
ва Н. З.
Адреса об’єкта оцінки

м. Київ, Кловський узвіз,
13а
м. Київ, вул. Бердичівська, 1

ФОП Чебаков О. І.
ФОП Приходько В. І.

21 березня 2018 року

2

3 430

2

3 730

6

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єкта оцінки

13 Нежитлові приміщення

Площа, м2
220,15

14 Частина даху

14,0

15 Частина нежитлового приміщення
16 Нежитлові приміщення

790,2

17 Нежитлові приміщення

254,5

18 Частина нежитлового приміщення
19 Частина нежитлового приміщення
20 Частина нежитлового приміщення
21 Частина даху

11,0

3,0

2,0
2,0
2,0

Адреса об’єкта оцінки

Термін Вартість
СОД – пере- вико- виконаннання, ня робіт,
можець
к/д
грн
ТОВ «Сарос»
2
3 750

м. Київ, вул. Мельникова, 63
м. Київ, вул. ОбсерваСПД Чайка
торна, 25
С. О.
м. Київ, вул. Богомольця, 8 ФОП Приходько В. І.
м. Київ, бульв. Л. Українки, ТОВ «Сарос»
26, літ. «А»
м. Київ, вул. Є. Мірошни- ФОП Приченко (С. Перовської), 10 ходько В. І.
м. Київ, вул. М. Бойчука
ФОП Чеба(Кіквідзе), 32
ков О. І.
м. Київ, просп. Повітроф- ПП «Експертлотський, 37
Аналітик»
м. Київ, вул. Ю. Пасхаліна ФОП Чеба(Ілліча), 14а
ков О. І.
м. Київ, вул. ДегтярівФОП Щаслиська, 51
ва Н. З.

3

3 420

2

3 320

2

5 130

2

3 830

2

3 500

3

3 300

2

3 300

2

3 350

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 27.11.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень частини № 14 (3,7 м2 ),
№ 25 (12,4 м2) загальною площею 16,1 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики у
Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, пров.
Некрасова, 6 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 025 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення вартості об’єкта
оренди – гідротехнічних споруд: водозбірника (інв. № 1046); греблі земляної (інв.
№ 1063); дамби нагульного ставка Горбівці (інв. № 1062); споруди регулюючої (інв.
№ 1077), що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, в межах земель Горбовецької сільської ради, з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 6 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 125 площею 21,6 м2
на 1-му поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Вінницьке лісове господарство», за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 26 з метою
продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарні 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 № 404 площею
38,3 м2 на 4-му поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Державного підприємства «Вінницьке лісове господарство», за адресою: м.Вінниця, вул. Пирогова, 26,
з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарні дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Остренюк Людмилу
Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – підземної лінії зв’язку, протяжністю 1586,7 м, що не увійшла під час приватизації до статутного (складеного)
капіталу ВАТ «Вінницький ОЖК» і є державною власністю, за адресою: м. Вінниця,
від перехрестя вул. Волошкова – Немирівське шосе по вул. Волошкова до буд. №8,
з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 11894 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – фізичну особу підприємця – Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди –частини
нежитлового вбудованого приміщення №1001 площею 66,84 м2 на 1-му поверсі будівлі
гуртожитку та їдальні (літ.А), що перебуває 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 укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарні дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 2100 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбувся 28.11.2017

1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 73,4 м2. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 3 600,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 164,12 м2 (в т. ч. площа загального користування – 14,92 м2). Балансоутримувач: Державний науководослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Адреса:
м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 3 600,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 50,16 м2 (в т. ч. площа
загального користування – 4,56 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
послуг – 3 630,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 139,5 м2 (в т. ч. площа
загального користування – 9,5 м2). Балансоутримувач: Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ. Адреса: м. Кривий Ріг, 7-й мікрорайон Зарічний, 24.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3 650,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 58,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпро, вул. Аржанова, 12.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 630,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
9,6 м2. Балансоутримувач: Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «Криворізький
національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37г. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 320,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 50,1 м2. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 3 600,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: об’єкт групи Ж державної форми власності – спорткомплекс
(фізкультурно-оздоровчий комплекс з стадіоном) (ЄМК). Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 35.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Переможець – Щур С. Ф. Вартість послуг – 15 000,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 16.
9. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – навчально-універсальний
корпус на 1 920 студентів Криворізького технікуму Національної металургійної академії будівельною готовністю 69,0 %, який розташований на земельній ділянці площею
0,58 га, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2б (стара
адреса: м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н, мікрорайон № 5). Мета оцінки – визначення
розміру збитків, нанесених державі. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
послуг – 5 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – суспільно-побутовий корпус Криворізького технікуму Національної металургійної академії будівельною готовністю 42,0 %, який розташований на земельній ділянці площею 0,46 га, за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2г (стара адреса: м. Кривий Ріг,
Саксаганський р-н, мікрорайон № 5). Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 5 000,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – гуртожиток на 400 студентів Криворізького технікуму Національної металургійної академії будівельною готовністю 23,0 %, який розташований на земельній ділянці площею 0,39 га, за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2в (стара адреса: м. Кривий Ріг,
Саксаганський р-н, мікрорайон № 5). Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 5 000,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 23.11.2017

1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу № 5. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет, код за ЄДРПОУ 26593428.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру,
89а. 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 – 2 360 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 114,0 м2
першого поверху з ґанком будівлі невиробничого призначення. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта Курахівська» ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ
33426253). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Селидове, смт Курахівка,
вул. Центральна, 36. 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 – 2 400 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 35,6 м2 першого поверху
адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шах-
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тоуправління «Південнодонбаське № 1» (код за ЄДРПОУ 34032208). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, б. 4. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 2 150 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 25,2 м2 першого поверху
адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» (код за ЄДРПОУ 34032208). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, б. 4. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 2 150 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 17,6 м2 підвалу гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Костянтинівський
індустріальний технікум ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (код
за ЄДРПОУ 36512800). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 152. 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 – 2 015 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: частина коридору нежитлового вбудованого приміщення
площею 10,0 м2 першого поверху учбового корпусу. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет (код за ЄДРПОУ
02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Гугеля,
б. 10. 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 – 2 015 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
94,6 м2 другого поверху учбово-лабораторного корпусу № 5. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
(код за ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7. 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 – 2 125 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 80,1 м2
другого поверху учбового корпусу № 3. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (код за ЄДРПОУ 02070812).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, 115.
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 – 2 125 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
158,3 м2 першого поверху з ґанком адміністративно-господарських приміщень гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум
Донбаської державної машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 00173367). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26. 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 – 2 125 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 2
площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі адміністративного управління порту (реєстровий номер 01125755.8.АААИБД600). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Маріупольський морський торговельний порт», код за ЄДРПОУ 01125755.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99.
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 – 2 400 грн,
строк виконання – 3 календарних дні.
11. Назва об’єкта оцінки: 1/3 частина радіорелейної вежі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Артемівська дистанція сигналізації та зв’язку Регіональної
філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 1075106. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Поштова, 18.
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 – 2 400 грн,
строк виконання – 5 календарних днів.
12. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,8547 га. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Любові Малої, 93. Мета проведення оцінки: визначення
ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ПП
«АС-ТЕРРА». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 900 грн,
строк виконання – 10 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 28.11.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єкта незавершеного будівництва – лазні разом із земельною ділянкою за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка, вул. Шевченка,
26а визнано ПФ «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» (вартість
виконання – 10 000,00 грн, строк виконання – 10 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою на аукціоні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 16.11.2017

Для проведення незалежної оцінки: об’єкта державної власності групи А – першого
поверху адмінбудівлі літ. А’ загальною площею 195,2 м2, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11 з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість послуг з оцінки –
2 450 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 16.11.2017

Для проведення незалежної оцінки: об’єкта державної власності групи А – єдиного
майнового комплексу державного підприємства «Берегівський кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр» (код за ЄДРПОУ 32703031), місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, 245
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг
з оцінки – 55 000 грн, термін виконання – 30 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 16.11.2017

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення поз. 2 площею 21,0 м2 першого поверху триповерхового
адмінбудинку, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Корятовича,
10 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість послуг з оцінки –
2 000 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення поз. 3 площею 16,0 м2 першого поверху двоповерхової
нежитлової будівлі відділення зв’язку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., Міжгірський р-н, с. Нижній Студений, вул. Без назви, буд. б/н з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200 грн, термін
виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення поз. 3, 4, 6 загальною площею 18,53 м2 одноповерхової
нежитлової будівлі відділення зв’язку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Річка, вул. Без назви, буд. 224 з метою продовження
договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП
«Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1 950 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вбудованого приміщення вестибуля (поз. 1) площею 6,05 м2 першого
поверху адмінбудинку (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст,
вул. Духновича, 17 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;
частини ґанку площею 12,85 м2 адмінбудівлі Мукачівської ОДПІ літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Горького, 21а з метою
продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1 900 грн,
термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення (поз. 40) площею 13,6 м2 на п’ятому поверсі навчальнолабораторного корпусу (літ. АА'), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Університетська, 14 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 1 950 грн, термін виконання – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 23.11.2017

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ФОП Паламарчук Лідію Павлівну на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлових приміщень № 13, 14 загальною площею 22,1 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл. м. Приморськ, вул. Центральна, 38. Балансоутримувач майна: Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 985,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
ФОП Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
групи об’єктів експлуатаційної дільниці № 2, а саме: вбудованих в перший поверх будівлі складу, реєстровий номер 36415218.5.АААБЖЖ201, нежитлових приміщень (літ. Б; приміщень з 1 до 4 включно) площею 152,9 м2; вбиральні (літ. В),
реєстровий номер 36415218.5.ОРХРМБ007; паркану № 1; воріт № 2; замощення І.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., с. Лукашеве, вул. Перспективна,

1а. Балансоутримувач майна: Запорізьке міжрайонне управління водного господарства Запорізького обласного управління водних ресурсів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 990,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору;
вбудованих у перший поверх будівлі нежитлових приміщень (літ. А-11, приміщення
№ 27, у складі: приміщення № 1 торговельний зал – 92,6 м2, приміщення № 2 комора –
1,4 м2, приміщення № 3 сходи – 4,6 м2) загальною площею 98,6 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 69600, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 75. Балансоутримувач
майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 990,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від
дати підписання договору;
ПП « Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
вбудованих в перший поверх адміністративної будівлі (літ. А-3, реєстровий номер
02498004.8.ХВЮЯШЖ019) нежитлових приміщень № 24, 25, 26 загальною площею
29,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, буд.
5. Балансоутримувач майна: Запорізька філія державного підприємства «Український
державний головний науково-дослідний і виробничий інститут з інженерно-технічних
і екологічних вишукувань». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
1/3 частини металевої вежі для антени, інв. № 10490281. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Першотравнева, 2. Балансоутримувач майна: Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної
адміністрації. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень № 24, 25 загальною площею 21,5 м 2 першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі № 9 (літ. А-4), реєстровий
№ 00493698.1.БЕШСНП257. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
одноповерхової будівлі гідропоста, реєстровий номер 36415134.4.ММСФОО014
(літ. В; приміщень № 1, 2, 3, 4, 9, 10) загальною площею 35,2 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Новогупалівка, вул. Леніна, 44.
Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління водного господарства Запорізького обласного управління водних ресурсів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 950,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору.

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 23.11.2017

Нежитлове вбудоване приміщення (каб. 214) загальною площею 35,0 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі навчального корпусу № 1 (інв. № 10310001),
що обліковується на балансі ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище», за
адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Переможець
конкурсу – ФОП «Сорокіна І. М.» на таких умовах: вартість послуг – 1 750,00 грн, термін виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 23.11.2017

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Українську універсальну біржу на проведення оцінки державного майна:
частини котельні площею 157,5 м2 за адресою: вул. Небесної Сотні, 73е, м. Хорол,
Полтавська обл., що обліковується на балансі Хорольського коледжу Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 380,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: вул. Центральна, 5,
с. Божківське, Полтавська обл., що обліковується на балансі ДУ «Божківська виправна
колонія (№ 16)». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 330,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
ФОП Старікова Олександра Вікторовча на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення на другому поверсі будівлі гуртожитку на 84 місця та
МСЧ площею 18,3 м2 за адресою: вул. Гоголя, 5, м. Кременчук, Полтавська обл., що
обліковується на балансі Кременчуцького льотного коледжу НАУ. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 386,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення (складського приміщення) площею 54,0 м2 за адресою: вул. Комарова, 14, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського обласного управління водних ресурсів. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 307,00 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 21.11.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів визнано:
ПП «Оцінка та Консалтинг» на:
приміщення цокольного поверху навчального корпусу № 1 площею 75,89 м2 за
адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 11, що перебуває на балансі Національного університету водного господарства та природокористування. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
приміщення солодового відділення та приміщення матеріального складу площею
1 096,1 м2 за адресою: Рівненська обл., Березнівський р-н, с. Зірне, вул. Зірненська,
7, що перебувають на балансі Державного підприємства «Зірненський спиртовий завод». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 5 000 грн;
ПП «Експерт-Рівне-Консалт» на будівлю макаронного цеху загальною площею
173,3 м2 та технологічне обладнання в кількості 26 од. за адресою: Рівненська обл.,
м. Радивилів, вул. Стрижака, 4, що перебувають на балансі Державного підприємства
«Радивилівський комбінат хлібопродуктів». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 10 300 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти оренди, що відбулися 23.11.2017
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість
№
Переможець
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач робіт/строк
з/п
конкурсу
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання
1 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2 200/5 ФОП
на другому поверсі чотириповерхової прибудови до
Жарихін Ю. В.
триповерхової будівлі адміністративно-медичного
корпусу Науково-дослідного інституту гігієни праці та
професійних захворювань ХНМУ, інв. № 10310001,
загальною площею 88,3 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Трінклера, 6, що перебувають на балансі Харківського національного медичного університету
2 Одноповерхова будівля складу загальною площею
2 400/5 ФОП
48,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а,
Мокров О. П.
що перебуває на балансі Харківської філії Концерну
«Військторгсервіс»
3 Одноповерхова будівля складу неопалюваного для
2 400/5 ФОП
металу, інв. № 129000, загальною площею 142,7 м2
Мокров О. П.
за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, що
перебуває на балансі Харківської філії Концерну
«Військторгсервіс»
4 Одноповерхова будівля столярної майстерні за2 700/5 ФОП
гальною площею 236,7 м2 за адресою: м. Харків,
Мокров О. П.
вул. Переможців, 6а, що перебуває на балансі Харківської філії Концерну «Військторгсервіс»
5 Одноповерхова адміністративна будівля КПО загаль2 450/2 ФОП
ною площею 323,2 м2 за адресою: Харківська обл.,
Сорокіна І. М.
м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 8, що перебуває на балансі Харківської філії Концерну «Військторгсервіс»
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 10, 11, 12, 13,
3 000/5 ФОП
Мокров О. П.
14, 15 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі майстерні загальною площею 693,2 м2 за адресою: м.
Харків, вул. Переможців, 6а, що перебувають на балансі Харківської філії Концерну «Військторгсервіс»
7 Частина одноповерхової споруди, інв. № 123000,
2 720/2 ФОП
Сорокіна І. М.
загальною площею 716,8 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Переможців, 6а, що перебуває на балансі Харківської філії Концерну «Військторгсервіс»
8 2-поверхова будівля КПО, інв. № 23, реєстровий
4 800/2 ФОП
Сорокіна І. М.
№ 33689922.37.ААААЖЛБ406, літ. А, А-1, а, а-1,
а-2, а-3, а-4, а-5, загальною площею 2944,8 м2 за
адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Горішного, 122а, що перебуває на балансі Харківської філії
Концерну «Військторгсервіс»
9 Нежитлові приміщення № 3, 7, 12, 16 на 2-му поверсі
1 948/2 ФОП
Сорокіна І. М.
9-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею
8,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. 50-річчя ВЛКСМ, 50,
що перебувають на балансі Харківський національний
педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
10 Автобокс на 5 автомобілів в одноповерховій будівлі
2 450/2 ФОП
Сорокіна І. М.
(літ. Е-1) загальною площею 329,6 м2 за адресою:
Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка,
вул. Чайковського, 210а, що перебуває на балансі
Харківського міжрайонного управління водного
господарства
11 Частина внутрішніх стін (лінійні розміри: 544х0,025
2 200/5 ПФ Агентство
«Схід»
+ 2х0,04 + 4х0,07 + 19х0,1 + 0,6х0,5 + 0,6х0,5) з
1-го до 9-го поверху 9-поверхової будівлі гурто2
житку загальною площею 18,9 м за адресою: м.
Харків, вул. Цілиноградська, 50б, що перебуває на
балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі
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Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість
№
Переможець
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач робіт/строк
з/п
конкурсу
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання
12 Частина внутрішніх стін (лінійні розміри: 512х0,025
2 200/5 ПФ Агентство
+ 6х0,04 + 30х0,07 + 15х0,1 + 0,6х0,5 + 0,6х0,5)
«Схід»
з 1-го до 5-го поверху 5-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею 24,4 м2 за адресою: м.
Харків, вул. Цілиноградська, 28, що перебуває на
балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі
13 Частина коридору 2-го поверху гуртожитку № 2
2 238/4 ТОВ «Конзагальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
станта»
вул. Бакуліна, 12, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки
14 Частина приміщення № 11 коридору другого по2 238/4 ТОВ «Конверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1
станта»
2
(інв. № 5, літ. «А») загальною площею 2,0 м за
адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 10, що перебуває
на балансі Харківського національного університету
радіоелектроніки
15 Частина приміщення № 1 технічного поверху та
2 020/2 ФОП
частина приміщення № 11 коридору сьомого поСорокіна І. М.
верху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 7
(літ. «А») загальною площею 4,0 м2 за адресою: м.
Харків, просп. Л. Свободи, 51а, що перебувають
на балансі Харківського національного університету
радіоелектроніки
16 Частина приміщення № 1 технічного поверху та
2 020/2 ФОП
частина приміщення № 11 коридору сьомого поСорокіна І. М.
верху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 8
(інв. № 9, літ. «А») загальною площею 4,0 м2 за
адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 51б, що
перебувають на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки
17 Частина приміщення № 1 технічного поверху та
2 020/2 ФОП
частина нежитлового приміщення № 14 шостого
Сорокіна І. М.
поверху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку
2
№ 6 (інв. № 9, літ. «А») загальною площею 4,0 м
за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 218, що
перебувають на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки
18 Частина н. пр. – кімн. № 12, 3-й поверх, гурто1 948/2 ФОП
житку № 4, літ. «В» загальною площею 2,0 м2 за
Сорокіна І. М.
адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 36, що
перебуває на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки
19 Частина приміщення № 3 технічного поверху (ма2 020/2 ФОП
шинного відділення) та частина приміщення № 33
Сорокіна І. М.
коридору восьмого поверху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 5 (інв. № 9, літ. «А») загальною
площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 58, що перебувають на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки
20 Нежитлові приміщення – кімн. № 16 на 1-му по2 125/2 ФОП
версі та кімн. № 22 на 2-му поверсі 6-поверхової
Сорокіна І. М.
адміністративної будівлі, інв. № 73477/81783, літ.
АІІІ-5, А-6, загальною площею 87,7 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Науки, 9, що перебувають на балансі ДП «УкрНТЦ «Енергосталь»
21 Нежитлові приміщення – кімн. № 18, 19 на 3-му
2 020/2 ТОВ «СВК»
поверсі 5-поверхової громадської будівлі загальною
2
площею 44,5 м за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебувають на балансі Харківського
національного університету радіоелектроніки
22 Нежитлові приміщення – кімн. № 20, 21 на 4-му
2 020/2 ТОВ «СВК»
поверсі 5-поверхової громадської будівлі загальною
2
площею 44,5 м за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебувають на балансі Харківського
національного університету радіоелектроніки
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 22.11.2017

Вбудовані нежитлові приміщення площею 20,5 м2 у будівлі складу МТО ДП «Херсонський морський торговельний порт» за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,4,
на режимній території ДП «Херсонський морський торговельний порт», переможець
конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Частина холу та прибудованого приміщення на першому поверсі адмінбудівлі Херсонського поштамту – ЦПЗ № 1 загальною площею 2,0 м2, що перебувають на балансі
Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 41,
переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Вартість робіт – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Частина холу адмінбудівлі Цюрупинської дільниці надання поштових послуг Херсонського поштамту – ЦПЗ № 1 загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Олешки (Цюрупинськ), вул. Гвардійська, 28, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Вартість робіт – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі
адміністративної будівлі Херсонського поштамту, що перебуває на балансі ХД УДППЗ
«Укрпошта», за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 41, переможець конкурсу – ПП
«ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
5. Комплекс будівель і споруд: будівля лінійної ділянки (літ. А) загальною площею
32,2 м2, будівля лінійної ділянки (літ. Б) загальною площею 95,4 м2, навіс (літ. В), гараж
на 7 боксів (літ. Г) загальною площею 341,1 м2, бетонне вимощення площею 783,0 м2
(І), ворота (№ 2) площею 12,4 м2, огорожа (№ 3) площею 352,7 м2, що перебуває на
балансі ДП «Укрводсервіс», за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Некрасова,
10», переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 10 800,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 28.11.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – гаража № 1 площею 61,5 м2 та частини майданчика з асфальтованим покриттям та огорожею площею
100,0 м2, що обліковуються на балансі Вищого професійного училища № 36 с. Балин
Хмельницької області, за адресами: вул. Горького, 1, м. Дунаївці, Хмельницька обл. та
вул. Леніна, 1/12, с. Балин, Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл. відповідно визнано
ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – гідротехнічних споруд
ставу с. Микулин (інвентарний № 1-303), що обліковуються на балансі ДП «Укрриба»,
за адресою: с. Микулин, на території Микулинської с/р, Полонський р-н, Хмельницька
обл. визнано ТОВ «Орієнтир – Реформа». Вартість виконання робіт з оцінки – 6 300,00
грн. (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 9 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 103,2 м2 (у т. ч. площа загального користування – 15,4 м2) на першому
поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Державної фіскальної
служби України, за адресою: пл. Центральна, 3а, м. Волочиськ, Хмельницька обл.
визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 4 календарних дні.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частини приміщення цеху переробки молочної продукції загальною площею 250,0 м2, що обліковується на балансі Вищого професійного училища № 36 с. Балин Хмельницької області,
за адресою: вул. Центральна, 1а, с. Балин, Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл. визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, які відбулися 20.11.2017
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення складу загальною площею 953,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
автомобільна дорога Золотоноша – Черкаси – Сміла, км. 11, буд. б/н. Платник робіт
з оцінки: ФОП Пилявський Микола Дмитрович. Дата оцінки: 31.10.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін
виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 300,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди: берегоукріплення, причал для судів.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Укрриба».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Портова, 5, м. Черкаси, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Посейдон Компані». Дата оцінки: 31.10.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 8 000,00 грн.
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3. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля на другому поверсі навчального корпусу
№ 2 площею 12,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка,
460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Сторожев О. С. Дата оцінки: 31.10.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П.
Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 350,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 215,9 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний історико-архітектурний заповідник
«Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 1/2, м. Умань,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Пронікс». Дата оцінки: 31.10.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП Борейко В. А.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів, вартість послуг – 2350,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі
гуртожитку № 4 площею 14,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Уманський національний університет садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Інтернаціональна, 2, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Миронюк Ю. В. Дата оцінки: 31.10.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «Борейко В. А.». Термін виконання робіт – 5 календарних днів,
вартість послуг – 2 350,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху № 129, 130 площею 75,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний історикоархітектурний заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Небесної Сотні, 31, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Риндюк
Н. О. Дата оцінки: 31.10.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП «Борейко В. А.». Термін виконання робіт – 5 календарних днів,
вартість послуг – 2 350,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбувся 23.11.2017

Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями конкурсів
визнано: ТОВ «Оцінка – Інформ» на:
частину димової труби (літ. IV) площею 15,0 м2 та частину приміщення (9-9)
першого поверху будівлі столярного цеху (літ. Ж) площею 15,0 м2 за адресою: м.
Чернівці, вул. Квітковського, 2, що перебуває на балансі Національної академії внутрішніх справ;
частину даху і горища будівлі навчального корпусу – гуртожитку № 3 (літ. Д) площею
30,0 м2 та технічного майданчика площею 8,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Садовського, 6, що перебувають на балансі ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк
виконання робіт з оцінки: 1 725,00 гривень та 5 календарних днів.
ФОП Федоренко Аллу Анатоліївну на приміщення будівлі їдальні (літ. А-І) загальною
площею 166,7 м2 за адресою: Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Видинівського,
62/1, що перебуває на балансі Сторожинецького лісового коледжу. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1725,00 гривень та 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 22.11.2017

По об’єкту – нежитловому приміщенню загальною площею 46,9 м2 у будівлі виробничого цеху, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного
університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Євгена Онацького (кол. пров. Пархоменка),
4а конкурсний відбір не відбувся в зв’язку з наданням лише однієї заяви про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності та прийнято рішення про повторне
оголошення конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 08.11.2017

Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення
незалежної оцінки індивідуально визначеного майна з метою здійснення приватизації шляхом продажу на аукціоні – крана автомобільного (КС-4561) К-162 на базі шасі
КрАЗ-257, державний номер АА8416ВМ, інвентарний номер 8457, за адресою: м.
Київ, вул. Баренбойма, 8 – ТОВ «Ніка-Експерт». Вартість робіт – 2 500,00 грн, строк
виконання робіт – 3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 13.11.2017

Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки з метою визначення ринкової вартості (ціни продажу) для
здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом викупу орендарем – нежитлових приміщень загальною площею 235,1 м2 (в підвалі – 90,2 м2, на
першому поверсі – 144,9 м2) за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, літ.
Б – ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт». Вартість робіт – 7 000,00 грн, строк виконання робіт – 10 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 20.11.2017
№
з/п

Площа, м2

Адреса об’єкта оцінки

1 Нерухоме майно

70,7

2 Технічний майданчик

120,0

3 Частина нежитлового
приміщення
4 Нежитлове приміщення
5 Частина нежитлового
приміщення
6 Частина нежитлового
приміщення
7 Частина нежитлового
приміщення
8 Нежитлове приміщення
9 Частина нежитлового
приміщення
10 Частина даху

16,0

Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Королівка, б/в «Дубрава»
м. Київ, вул. Магнітогорська, 5
м. Київ, вул. Політехнічна, 37
м. Київ, вул. Пирогова, 9

Назва об’єкта оцінки

60,97
1,0
1,0
1,0
41,06
1,0
4,0

м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 15
м. Київ, вул. Малиновського, 6

СОД – переможець
ФОП Чебаков О. І.

Термін виВартість
конання,
виконання
календарробіт, грн
них днів
2
3 800

ФОП Щаслива Н. З.
ТОВ «Сарос»

2

3 750

2

3 410

ФОП Чебаков О. І.
ФОП Приходько В. І.
ФОП Приходько В. І.
ФОП Приходько В. І.
ФОП Чебаков О. І.
ТОВ «Сарос»

2

3 530

ФОП Приходько В. І.

2

3 340

2

3 300

2

3 310

2

3 600

2

3 290

2

3 650

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності, що відбувся 20.11.2017

Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення
незалежної оцінки з метою визначення ринкової вартості (ціни продажу) нежитлових
будинків (приміщення) літ. «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «И» (без земельної
ділянки) загальною площею 2 169,4 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (ДП
«ГДІП»), за адресою: м. Київ, вул. Володимира Винниченка, 10 – ПП «Консалтингова
Група «Арго – Експерт». Вартість робіт – 8 000,00 грн, строк виконання робіт – 7 календарних днів.

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 11.12.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
1. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень частина № 8 (1,8 м2 ), № 18
(6,1 м2) загальною площею 7,9 м2 в одноповерховій адміністративній будівлі відділу статистики (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 22200, Вінницька обл., Погребищенький р-н, м. Погребище,
вул. Б. Хмельницького, 73 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 100 грн;
2. суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 25 площею 1,0 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової техбудівлі (літ. Ж) майданчика № 1 ТРЛК-3,
що перебуває на балансі Регіонального структурного підрозділу Київського районного
центру «Київцентраеро» державного підприємства обслуговування повітряного руху
України, за адресою: 23013, Вінницька обл., Барський р-н, с. Іванівці, вул. Повітрянофлотська, 1, з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки
– 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 150 грн;
3. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності – трансформаторної підстанції (зв’язок),
інв. № 1921, що перебуває на балансі ПрАТ «Глуховецький гірничо-збагачувальний
каоліновий комбінат», за адресою: 22130, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці, вул. Заводська, 1, з метою відображення у бухгалтерському обліку. Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 364 грн;
4. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності – будівлі розподільчого пункту, інв. № 4,
що перебуває на балансі ПрАТ «Глуховецький гірничо-збагачувальний каоліновий
комбінат», за адресою: 22130, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці, вул. Заводська, 1, з метою відображення у бухгалтерському обліку. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 364 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 05.12.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності визнано ФОП Мірчук О.В. для проведення незалежної оцінки майна: окреме індивідуально визначене
майно – підвальне приміщення під будівлею їдальні (М-2) загальною площею 250,8 м2
за адресою: 45006, Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, 154; мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на
аукціоні; ціна виконання робіт з оцінки – 1 956,80 грн, строк виконання робіт з оцінки
– 5 календарних днів.

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 07.12.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина приміщення адмінбудинку (літер А-5) площею 2,0 м2 за адресою: 43010,
Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 4 визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1200,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративної будівлі (літера «А-2») площею 17,6 м2 за адресою: 45300,
Волинська обл., смт Іваничі, вул. Грушевського, 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 – 1 200,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адмінбудинку А-4 площею 16,6 м2 за адресою: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, просп. Волі, 30 визнано ФОП Малащицька О. Г., мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 330,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 30.11.2017

1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Конструкторське бюро «Південне ім. М. К. Янгеля». Адреса:
м. Дніпро, вул. Криворізька, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість
послуг – 3 500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 88,44 м2. Балансоутримувач: Новомосковський коледж НМетАУ. Адреса: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 3 520,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 30,1 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 14. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість послуг – 3 600,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Героїв АТО, 34б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг –
3 500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг
– 3 500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 131,2 м2. Балансоутримувач: Автогосподарство ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса:
м. Дніпро, вул. Куп’янська, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг –
3 620,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 1 032,0 м2. Балансоутримувач: Автогосподарство ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м.
Дніпро, вул. Куп’янська, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 5 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: гараж площею 49,2 м2. Балансоутримувач: Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 13. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3 500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 118,08 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. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг
– 3 500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 99,3 м2. Балансоутримувач: ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних
проблем інвалідності МОЗУ». Адреса: м. Дніпро, пров. Радянський, 1а. Мета оцінки
– визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 3 500,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1,6, ІІ на 1-му поверсі в літ. А-3 загальною площею 113,6 м2. Адреса: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 5 500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлові приміщення ІІІ поверху № 301-309 в літ. А-4 загальною площею 137,6 м2. Адреса: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги (Горького), 10/14. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 5 500,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: об’єкт державної власності групи А – об’єкт нерухомого майна – будівля, головний корпус (пункт харчування) А-2 загальною площею 328,5 м2,
замощення-І, огорожа № 1, ворота № 2-4. Балансоутримувач: ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вул. Центральна, 63п.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 6 000,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: об’єкт державної власності групи А – нежитлове приміщення
№ 56 загальною площею 45,8 м2 у житловому будинку № 21 літ. А-4 на 1-му поверсі.
Балансоутримувач: ПрАТ «Дніпропетровська пересувна механізація колона № 246».
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дзвінка, 21, прим. 56. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 6 000,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення І, огорожа № 1, 2. Балансоутримувач: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 6 000,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 05.12.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 13,3 м2 у будівлі (літ. А-2), що перебуває на балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я», за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 62 (вартість
виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дня); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди;
частина нежитлового приміщення апаратної зв’язку площею 1,0 м2 технічної будівлі
(літ. Б), що перебуває на балансі Регіонального структурного підрозділу Київського
районного центру «Київцентраеро», за адресою: Житомирська обл., Житомирський
р-н, с. Сінгури, вул. Нова, 2 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: частина вестибуля
площею 3,0 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі (літ. А), що перебуває на
балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області, за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1 (вартість виконання
– 1 600,00 грн, строк виконання – 2 календарних дні); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по
об’єкту: нежитлові приміщення площею 17,1 м2 на третьому поверсі адміністративної
будівлі, що перебуває на балансі Житомирського професійного ліцею, за адресою: м.
Житомир, вул. Небесної Сотні, 11 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання –
4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Шанін Василь Михайлович по об’єкту: частина асфальтованої площадки площею 75,0 м2, що перебуває на балансі Любарського професійного ліцею, за адресою:
Житомирська обл., смт Любар, вул. Райради, 6 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк
виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 07.12.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 10,3 м2 на 1-му поверсі учбового корпусу № 2, що
перебуває на балансі Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, за адресою:
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м. Житомир, вул. Селецька, 5 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання –
4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлові приміщення площею 23,6 м2 основної будівлі (літ. А-1), що перебуває на
балансі Чуднівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, за адресою:
Житомирська обл., смт Чуднів, вул. Соборна (50-річчя Жовтня), 12 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Шанін Василь Михайлович по об’єктах:
будівля санепідемстанції (літ. А) площею 548,0 м2, будівля гаражів з складськими
приміщеннями (літ. Б) площею 213,8 м2 та вбиральня (літ. У) площею 4,0 м2, що перебувають на балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я», за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 93
(вартість виконання – 2 050,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди;
нежитлові приміщення площею 19,51 м2 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі,
що перебуває на балансі Державна установа «Бердичівська виправна колонія (№ 70),
за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Низгірецька, 1 (вартість виконання
– 1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 12.12.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки визнано:
ПФ «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по об’єктах:
об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво очисних споруд з
бункерним пристроєм разом із земельною ділянкою, що при приватизації не увійшов до
статутного капіталу ВАТ «Малинський дослідно-експериментальний завод «Малекс»,
перебуває на балансі ВАТ «Сервіс», за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55ж (вартість виконання – 9 000,00 грн, строк виконання – 10 календарних днів);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою на аукціоні;
об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво резервуару дощових та стічних вод разом із земельною ділянкою, що при приватизації не увійшов до
статутного капіталу ВАТ «Малинський дослідно-експериментальний завод «Малекс» та
перебуває на балансі ВАТ «Сервіс», за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55з (вартість виконання – 9 000,00 грн, строк виконання – 10 календарних днів);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою на аукціоні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 23.11.2017

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення (поз. 12, 13, 14, 15) загальною площею 69,6 м2 на першому поверсі нежитлової будівлі літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 38, з метою укладення договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200,00 грн, термін виконання – 5 днів;
інвентарного об’єкта – частини залізничної колії з мостом, інв. № 18, що не увійшла
до статутного капіталу ПАТ «Хустський кар’єр» у процесі приватизації, а саме: під’їзної
колії № 10 (загальною довжиною 1 344,0 пог. м) та під’їзної колії № 17 (загальною довжиною 516,0 пог. м), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Хустський р-н,
с. Рокосово, вул. Промзона, 1 з метою продовження договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 4 800,00 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 28.11.2017

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення площею 18,2 м2 першого поверху адміністративної будівлі, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська, 2, з
метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200,00 грн,
термін виконання – 5 днів;
гаража (поз. ІІІ) площею 35,39 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Тячів, вул. Нересенська, 2 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 2 200,00 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вбудованого приміщення (поз. № І) площею 2,0 м2 будівлі, літ. Б, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 52 з метою
укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Бізнес – Експерт» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 100,00
грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 05.12.2017

Для проведення незалежної оцінки:
гравійної площадки розміром 60х56,66 м загальною площею 3 400,0 м2 перед
складом МТП ДП «ЗВВО», інвентарний номер 55008, місцезнаходження об’єкта:
90531, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8, з метою
укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1 900,00 грн,
термін виконання – 5 днів;
бетонної площадки розміром 100х36 м площею 3 600,0 м2 за адмінкорпусом № 14
ДП «ЗВВО», інвентарний номер 55007, місцезнаходження об’єкта: 90531, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8 з метою укладення договору
оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О»
на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200,00 грн, термін виконання – 5 днів;
частини першого поверху адмінбудинку корпусу № 2 – літ. «З» (приміщення № 5
кабінет площею 65,8 м2; приміщення № 14 кабінет площею 65,8 м2; приміщення № 7
гардеробна площею 8,4 м2; приміщення № 6 гардеробна площею 8,3 м2; приміщення
№ 12 умивальник площею 8,0 м2; приміщення № 13 умивальник площею 8,4 м2; приміщення «а» проїзд площею 61,8 м2, усього загальною площею 226,5 м2) та бетонна
площадка розміром 120х40 м площею 4 800,0 м2 за адмінбудинком корпусу № 2 – літ.
«З» (тех. перевор. корп. № 36 ц.2) ДП «ЗВВО», інвентарний номер 55006, місцезнаходження об’єкта: 90531, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Заводська,
8 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200,00
грн, термін виконання – 5 днів;
шиномонтажної майстерні (літ. К) майнового комплексу «Ремонтна база АТП ЗВВО»
(в т. ч. приміщення № 1 коридор площею 3,8 м2; приміщення № 2 кладова площею
2,5 м2; приміщення № 3 чергові механіки площею 18,0 м2; приміщення № 4 туалет площею 1,6 м2; приміщення № 5 роздягальня площею 3,0 м2; приміщення № 6 коридор
площею 2,6 м2; приміщення № 7 шиномонтажна площею 14,3 м2), усього загальною
площею 45,8 м2, місцезнаходження об’єкта: 90532, Закарпатська обл., Тячівський
р-н, с. Калини, вул. Леніна, 220б з метою укладення договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200,00 грн, термін виконання – 5 днів;
бокси (літ. В) майнового комплексу «Ремонтна база АТП ЗВВО» (у т. ч. приміщення
№ 1 площею 275,5 м2; приміщення № 2 площею 139,2 м2), усього загальною площею
414,7 м2, місцезнаходження об’єкта: 90532, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Леніна, 220б з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200,00 грн, термін виконання – 5 днів;
диспетчерська (літ. М) майнового комплексу «Ремонтна база АТП ЗВВО» (у т. ч.
приміщення № 1 коридор площею 8,9 м2; приміщення № 2 диспетчерська площею
12,2 м2; приміщення № 3 медпункт площею 12,2 м2; приміщення № 4 приміщення
інвентарю площею 6,7 м2; приміщення № 5 приміщення чергового площею 7,6 м2),
усього загальною площею 47,6 м2, місцезнаходження об’єкта: 90532, Закарпатська
обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Леніна, 220б з метою укладення договору оренди,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200,00 грн, термін виконання – 5 днів;
частини першого поверху автомайстерні (літ. З) майнового комплексу «Ремонтна
база АТП ЗВВО» (у т. ч. приміщення № 9 автомайстерня площею 1 064,5 м2; приміщення № 1 ремонтна майстерня площею 70,8 м2; приміщення № 2 роздягальня площею 10,6 м2; приміщення № 3 підсобне приміщення площею 32,9 м2; приміщення № 4
щитова площею 15,3 м2; приміщення № 5 кладова площею 12,3 м2; приміщення № 6
агрегатна площею 65,0 м2; приміщення № 7 механічна майстерня площею 65,0 м2;
приміщення № 8 механічна майстерня площею 65,0 м2; приміщення № 10 електромайстерня площею 33,2 м2; приміщення № 11 моторна площею 35,4 м2; приміщення
№ 12 кладова площею 11,0 м2; приміщення № 13 слюсарномех. майстерня площею
27,8 м2; приміщення № 14 роздягальня площею 29,0 м2; приміщення № 15 акумуляторна майстерня площею 17,4 м2; приміщення № 16 акум. заряд площею 10,5 м2; приміщення № 17 агрегатна площею 8,1 м2; приміщення № 18 коридор площею 11,0 м2;
приміщення № 19 склад площею 71,0 м2; приміщення № 20 склад площею 210,4 м2),
усього загальною площею 1 866,2 м2, місцезнаходження об’єкта: 90532, Закарпатська
обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Леніна, 220б з метою укладення договору оренди,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 2 495,00 грн, термін виконання – 5 днів;
першого поверху адмінбудівлі (літ. Б) майнового комплексу «Ремонтна база АТП
ЗВВО» (у т. ч. приміщення № 1 коридор площею 8,2 м2; приміщення № 2 санвузол
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площею 2,5 м2; приміщення № 3 санвузол площею 9,0 м2; приміщення № 4 коридор
площею 1,9 м2; приміщення № 5 душова площею 15,6 м2; приміщення № 6 коридор
площею 9,9 м2; приміщення № 7 роздягальня площею 11,4 м2; приміщення № 8 кімната
відпочинку площею 9,7 м2; приміщення № 9 роздягальня площею 20,3 м2; приміщення
№ 10 кухня площею 25,1 м2; приміщення № 11 столова площею 49,1 м2; приміщення
№ 12 буфет площею 12,4 м2; приміщення № 13 коридор площею 20,3 м2; приміщення
№ 14 кладова площею 15,2 м2; приміщення № 15 коридор площею 11,4 м2; приміщення № 16 кладова площею 18,8 м2; приміщення № 17 склад площею 39,8 м2), усього
загальною площею 280,6 м2, місцезнаходження об’єкта: 90532, Закарпатська обл.,
Тячівський р-н, с. Калини, вул. Леніна, 220б з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200,00 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 07.12.2017

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ПП «Данко» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлового приміщення № 221 (площею 15,5 м2) та частини нежитлового приміщення № 220 (площею 1,0 м2) загальною площею 16,5 м2 п’ятого поверху адміністративної будівлі (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп.
Соборний, 105. Балансоутримувач майна: Запорізьке обласне управління водних
ресурсів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини нежитлового приміщення № 45 другого поверху будівлі учбового корпусу № 1 (літера А-4), реєстровий номер 20507735.12.ХАНШТД048, площею 13,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 97б. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г Івченка. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
ПП «Оціночна фірма «Аналітик» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
частини нежитлового приміщення вестибуля № 1, вбудованого в перший поверх
двоповерхової будівлі навчально-виробничого корпусу (літ. В-2, реєстровий номер
02543897.1.НБХШЛЮ002), загальною площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. 390. Балансоутримувач
майна: державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище».
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання договору;
ПП « Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлового приміщення № 6 загальною площею 33,2 м2 підвального поверху будівлі їдальні (літ. А-2), реєстровий номер 02010741.1.ААААЛА730. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31б. Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 19 цокольного поверху нежитлового приміщення
№ 157, першого поверху учбового корпусу № 2 – гуртожитку (літ. Е-6, реєстровий номер 05402565.3.ТМЯВЖЮ026), загальною площею 46,8 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло,71/46. Балансоутримувач
майна: Запорізький металургійний коледж (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00193588),
Запорізької державної інженерної академії (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05402565).
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
ПП «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
приміщення І (у складі приміщень з № 1 до № 11 включно) площею 149,9 м2, частини Агропромбанку (літ. А), котельні (літ. В) площею 28,6 м2, навісу (літ. Г) площею
28,6 м2, паркану № 1 площею 122,8 м2, замощення І, площею 340,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., с. Біленьке, вул. Центральна, буд. 4в. Балансоутримувач майна: Запорізька районна державна адміністрація Запорізької області.
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлової окремо розташованої будівлі складу ПММ (літера А, інвентарний номер
10312182, приміщення № 1, частин приміщень з № 1 до № 13 включно) загальною площею 480,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд.
15в. Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Запорізьке лісомисливське
господарство». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлового приміщення № 21 площею 13,3 м2 та частини даху площею 177,0 м2,
загальною площею 190,3 м2 одноповерхової прибудови до адміністративної будівлі (літ.
А-2, А-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, c.
Новгородківка, вул. Жовтнева, 1а. Балансоутримувач майна: Мелітопольське міжрайонне управління водного господарства. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 238 площею 35,8 м2, вбудованого в п’ятий поверх
та частини даху площею 15,0 м2, загальною площею 50,8 м2 адміністративної будівлі
(літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 105.
Балансоутримувач майна: Запорізьке обласне управління водних ресурсів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору;
частини приміщення № 14 площею 2,0 м2 1-го поверху навчального корпусу № 1
(літ. А-3), частини приміщення № 62 площею 4,0 м2 1-го поверху навчального корпусу № 2 (літ. Б-4), частини приміщення № 30 площею 2,0 м2 1-го поверху навчального корпусу № 4 (літ. А-3), частини приміщення № 69 площею 2,0 м2 1-го поверху
навчального корпусу № 3 (літ. А-2), частини приміщення № 136 площею 2,0 м2 1-го
поверху спортивного комплексу (літ. А-3), частини приміщення № 33 площею 2,0 м2
1-го поверху будівлі торговельного коледжу (літ. А-4); частини замощення площею
7,0 м2 біля навчального корпусу № 6 (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м.
Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66б; м. Запоріжжя,
вул. Дніпровська, 33а; м. Запоріжжя, вул. Гоголя/вул. Дніпровська,62/33; м. Запоріжжя,
вул. Дніпровська, 35; м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 1; м. Запоріжжя, вул. Жуковського,
55а, відповідно. Балансоутримувач майна: Запорізький національний університет.
Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
ТОВ Центр «Бізнес-інформ» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: вбудованого нежитлового приміщення в підвальний поверх лабораторного корпусу (літ. А-5;
приміщення № 26, частина приміщення № 1) загальною площею 51,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 226. Балансоутримувач майна:
Запорізька державна інженерна академія. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 28.11.2017
№
з/п
1

2

Вартість
Переможець виконання робіт,
конкурсу
грн
Приміщення загальною площею 95,0 м2 адміністративної будівлі, ФОП
1 750
що обліковується на балансі Івано-Франківської філії Українсько- Тарнопольго державного НДІ проектування міст «Діпромісто» імені Ю. М.
ський А. П.
Білоконя, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
Частина підвального приміщення загальною площею 127,2 м2 ФОП
1 650
адміністративної будівлі, що обліковується на балансі РегіоТарнопольнального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області, ський А. П.
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Строк
виконання робіт
(днів)
4

4

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 30.11.2017
№
з/п
1

2

Переможець
конкурсу

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
Площадка відкритого типу площею 750,0 м2 та приміщення
площею 22,1 м2 будівлі, що обліковується на балансі ДП «ІваноФранківський військовий ліспромкомбінат», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Ребета, 6. Запланована дата оцінки: 30.11.2017.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
Частина приміщення загальною площею 156,5 м2 першого
поверху будівлі, що обліковується на балансі Вищого професійного училища № 13, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Пасічна, 10а. Запланована дата оцінки: 30.11.2017. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди

ПП «Радикал»

ФОП Тарнопольський
А. П.

Вартість
Строк
виконан- виконання робіт, ня робіт
грн
(дні)
2 300
5

1 600

4

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності групи А, які підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні, що відбувся 30.11.2017

1. Об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля (конюшні) площею
1 232,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул. Липнева, 1а, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Племінний за-

Над номером працювали:
О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Т. м. утеченко (дополіграфічна підготовка)

вод «Олександрівка» (код за ЄДРПОУ 05407976; припинено). Переможець конкурсу
– суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки».
Вартість – 5 650 грн. Строк виконання робіт (день) – 5.
2. Об’єкт державної власності групи А – будівля їдальні літ. «П» площею 1 299,2 м2
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ірпіньмаш» (код за ЄДРПОУ 00240135). Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Зорі України». Вартість – 5 600 грн. Строк
виконання робіт (день) – 3.
3. Об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля їдальні (літ. А) площею
129,7 м2, прибудова (літ. а) площею 140,2 м2, ґанок (літ. а1), ґанок (літ. а2) за адресою:
Київська обл., м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 27а, яка під час приватизації не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Березанське» (правонаступник – ПАТ «Березанське»; код за ЄДРПОУ 00849994). Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності
– ПП «Зорі України». Вартість – 5 300 грн. Строк виконання робіт (день) – 3.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про
підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 12.12.2017
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Переможець
конкурсу

1 Частина приміщення коридору площею 13,0 м2 на першому
поверсі гуртожитку (№ 31 згідно з техпаспортом), що обліковується на балансі Державного вищого навчального закладу ТзОВ «Інвес«Івано-Франківський національний медичний університет»,
тиційна груза адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 10. Мета па «Захід»
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

Вартість
виконання
робіт, грн

Строк виконання робіт
(дні)

1 380

5

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об`єктів оренди, що відбувся 23.11.2017

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.
Строк
виконан№
Переможець
Назва об’єктів
Вартість
ня робіт
з/п
– СОД
(днів)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2
1 Частина даху площею 3,0 м та частина нежитлового приТОВ «ІВ ГРУП»
4 900
3
міщення № 334-а площею 10,1 м2 на 3-му поверсі технічної
будівлі за адресою: Київська обл., м. Бориспіль-7, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі
Регіонального структурного підрозділу Київського районного
центру «Київцентраеро» Державного підприємства обслуговування повітряного руху України
2 Нежитлові приміщення площею 264,4 м2 за адресою: Київ- ПП «Експерт4 500
3
ська обл., м. Боярка, вул. Хрещатик, 88, що перебувають
Аналітик»
на балансі Києво-Святошинського відділу ГУ МВС України в
Київській області
3 Складське приміщення площею 336,0 м2 та майданчик
ПП «Гарант6 000
3
площею 250,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Вишгород,
Експерт»
вул. Шкільна, 6, що перебувають на балансі «УКРГЕОІНФОРМ»
4 Частина твердого покриття об’єкта GSE Парковка № 1 (Z30) ПП «Бізнес4 800
4
площею 30,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
консалтинг»
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на
балансі ДП МА «Бориспіль»
5 Металевий майданчик площею 4,0 м2 та бетонний блок
ТОВ «ТР Інвест- 6 100
5
площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Компані»
с. Червона Слобода, вул. Заводська, 6, що перебувають на
балансі ДП «Укрспирт»
6 Індивідуально визначене майно – нежитлової будівлі їдальні ПП «Гарант4 500
3
площею 796,49 м2 на двох поверхах будівлі за адресою: Київ- Експерт»
ська обл., м. Чорнобиль, вул. Шкільна, 8, що перебувають на
балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
7 Нежитлова будівля площею 103,8 м2 за адресою: Київська
ФОП Гундарєва 5 000
3
обл., м. Чорнобиль, вул. Полупанова, 26а, що перебуває на Алла Олексіївна
балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
8 Частина території та будівель на базі «Залісся» Державного ТОВ
31 000
6
Спеціалізованого підприємства «Чорнобильський Спецкомбі- Аналітичнонат», а саме: відкриті майданчики № 26, 27 площею
консалтинговий
42 035,2 м2; складські приміщення № 13, 34, 35, 36 площею центр «Епрайзер»
2 764,0 м2; частина адміністративного корпусу (2-й поверх
сходовий майдан) площею 288,0 м2; майданчик з наві2
сом № 2 площею 873,6 м ; майданчик без навісу площею
277,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, база
«Залісся» Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат», що перебувають на балансі ДСП
«Чорнобильський спецкомбінат»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
9 Нежитлові приміщення площею 100,0 м2 у будівлі складу ма- ТОВ «Кон4 500
7
теріалів за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запо- салтингове
різька, 18, що перебувають на балансі Бортницького міжра- підприємство
йонного управління водного господарства ім. Гаркуші М. А. «Оріяна»
10 Частина приміщення № 32 площею 168,0 м2 та приміщення ТОВ «ІВ ГРУП»
4 600
5
№ 5-12 площею 39,4 м2 у підвалі термінала «А»
(інв. № 70116) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають
на балансі ДП МА «Бориспіль»
11 Приміщення № 7 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі термінала ФОП Гундарєва 4 900
3
«D» (інв. № 47578) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Алла Олексіївна
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на
балансі ДП МА «Бориспіль»
12 Частина будівлі гаража площею 999,3 м2 (інв. № 10300060) ФОП Щаслива
5 000
4
за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що Надія Зуфаперебуває на балансі КП «Кіровгеологія»
рівна
13 Частина приміщення площею 47,0 м2 в гуртожитку № 1 за
ФОП Кравцов
3 850
3
адресою: Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве, Олег Іванович
вул. Технікумівська, 4, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Немішаївський агротехнічний
коледж»
14 Частина будівлі загальною площею 208,13 м2 за адресою:
ТОВ «ТР
4 400
5
Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, 45, що пеІНВЕСТребуває на балансі Києво-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у
КОМПАНІ»
Київській області
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
15 Частина майданчика площею 0,912 м2 на відмітці 80,826 м ФОП Гундарєва 5 400
3
сталевої чотиригранної башти РРЛ «Комплексу будівель та
Алла Олексіївна
споруд майданчика СВЗ-3» та частина приміщення № 1,12
площею 0,2078 м2 у будівлі СВЗ-3 за адресою: Київська обл.,
м. Славутич, Каштановий проїзд, 2, що перебуває на балансі
ДСП «Чорнобильська АЕС»

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбулися 01.12.2017

Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано:
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єкту приватизації – необоротні
активи ПАТ «Струмок» за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н,
с. Тишківка, вул. Кооперативна, 9, вартість робіт – 16 420,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 20 днів;
ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єктах оренди:
нежитлові приміщення загальною площею 130,6 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Центральна, 79,
що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у
Маловисківському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 2 361,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні;
нежитлові приміщення загальною площею 87,9 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Центральна, 79,
що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у
Маловисківському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 2 354,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні;
нежитлові приміщення загальною площею 65,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. М. Лагонди, 30,
що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у
Вільшанському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 2 354,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні;
по об’єкту приватизації – адміністративна будівля та господарські приміщення за
адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, м. Благовіщенське (Ульяновка),
вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1, що перебувають на балансі Управління державної казначейської служби України у Благовіщенському районі Кіровоградської області,
вартість робіт – 2 301,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
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