ДОДАТОК ДО «ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ»

відомості
приватизації
№ 25 (1149)

26 березня 2018 року

у НОМЕРІ
1 підсумки продажу
об’єктів групи А

1 підсумки продажу
об’єктів групи д
Оренда

1
1
2

Оголошення про проведення
конкурсів на право
оренди майна
Інформація регіональних
відділень ФДМУ
Інформація про оренду
військового майна
Оголошення про намір
передати державне
майно в оренду

3 продаж пакетів акцій
на фондовій біржі

3 Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності
ФдМу повідомляє

8

Наказ ФдМу від 19.03.2018
№ 422 «про визнання таким,
що втратив чинність, наказу
Фонду державного майна
україни від 27 грудня 2017 р.
№ 1955 «про затвердження
помісячних графіків
завершення підготовки
об’єктів груп В, г до продажу
в 2018 році» (із змінами)»

відомості

Передплатний
індекс

приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

УСЕ

про приватизаціÞ –
В ОФІЦІЙНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ!

«Державний
інформаційний
бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості
приватизації»
ВИДАННЯ МОЖНА
ПЕРЕДПЛАТИТИ
В УСІХ ВІДДІЛЕННЯХ
ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

Необхідні дані Ви знайдете
в Каталозі видань України
на 2018 рік, с. 110

Назва видання

Журнал
«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
газета «Відомості
приватизації»

2 рази на тиждень 4 рази на рік Періодичність

п
Е
р
Е
д
п
Ë
а
т
а

2
0
1
8

Вартість
передплати, грн
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136,14 272,28 544,56

тåлåôон рåдакції (044) 200-35-01, з питанü розповсþджåння (044) 200-35-81

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

зАсНОВАНО у ВЕРЕсНІ 1993 РОКу

Управління продажу

ОФІЦІйНЕ ВидАННЯ ФдМу
Управління продажу

підсУмки продажУ об’єктів грУпи а об’єктів малої приватизації,

підсУмки продажУ об’єктів грУпи д об’єктів малої приватизації,

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ

т. 200-42-34

т. 200-42-49

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Будівля недіючого дитячого садка загальною площею 826 м2 за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Гагаріна, 8, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине»). Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала
заяву на участь в аукціоні, за 875 229,60 грн, у т. ч. ПДВ – 145 871,60 грн.

Об’єкт незавершеного будівництва державної власності – 40-квартирний житловий будинок (друга черга) за адресою: 48100, Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Паращука, 5. Приватизовано
фізичною особою – підприємцем, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі,
за 647 112,00 грн, у т. ч. ПДВ – 107 852,00 грн.

Управління орåндниõ відносин,
т. 200-34-39

орЕÍда
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 оренди та його місцезнаходження: частина приміщення № 2 площею 10,0 м2
на першому поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) та частина твердого покриття біля пасажирського термінала «D» площею 6,0 м2, зона 10 під віадуком Т «D» (інв. № 47834)
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 30.11.2017 вартість частини приміщення № 2 площею 10,0 м2 на першому поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) становить 918 995,00 грн (без урахування ПДВ); вартість частини твердого покриття біля пасажирського
термінала «D» площею 6,0 м2, зона 10 під віадуком Т «D» (інв. № 47834) становить 13 200,00 грн (без
урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення туристично-інформаційного центру на площі
10,0 м2 та розмішення об’ємно-просторової конструкції «KYIV» на площі 6,0 м2.
Орендна ставка: згідно з пунктами 6, 4, додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04
жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 30 % (для 6,0 м2), 22% (для 10,0 м2).
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – листопад 2017 року становить 17 178,24 грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску становить 103 069,44 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 16,00 м2».
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено о 12.00 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 11.00 в кімн. 606. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин 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’єкт 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 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 прийманняпередачі. 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 кожний 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 за землю.
10. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (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 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 зазначаються 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 інформації 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 РІВНЕНсьКІй ОблАстІ пРО пІдсуМКи КОНКуРсу
НА пРАВО уКлАдЕННЯ дОгОВОРу ОРЕНди НЕРуХОМОгО
дЕРжАВНОгО МАйНА, ЩО ВІдбуВсЯ 16.03.2018

За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за
принципом аукціону на право укладення договору оренди державного нерухомого майна – частини
приміщення будівлі адміністративно-господарської частини площею 20,4 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, що перебуває на балансі Національного університету «Острозька
академія», конкурсною комісією прийнято рішення оголосити переможцем конкурсу та укласти договір
оренди з ФОП Савчуком С. О.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.2008)

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.
 1. Назва об’єкта і його місцезнаходження: технічний майданчик загальною площею 20,0 м2
на даху будівлі № 15 та 50,0 м2 технічного майданчика військового містечка № 238 за адресою:
м. Одеса, вул. Мала садова, 3а.
Мета оренди – розміщення обладнання базової станції мобільного зв’язку.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України,
за базовий місяць розрахунку – червень 2017 року становить 2 490,00 грн без урахування
ПДВ.
 2. Назва об’єкта і його місцезнаходження: технічний майданчик загальною площею 20,0 м2
на даху будівлі лікувального корпусу № 73 військового містечка № 11 за адресою: м. Одеса,
вул. Пироговська, 2.
Мета оренди – розміщення обладнання базової станції мобільного зв’язку.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України,
за базовий місяць розрахунку – червень 2017 року становить 7 191,00 грн без урахування
ПДВ.
 3. Назва об’єкта і його місцезнаходження: технічний майданчик загальною площею 20,0 м2
та 40,0 м2 на трубі котельні (будівля № 19) військового містечка № 74 за адресою: м. Одеса,
вул. Спартаківська, 2.
Мета оренди – розміщення обладнання базової станції мобільного зв’язку.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України,
за базовий місяць розрахунку – червень 2017 року становить 5 265,00 грн без урахування
ПДВ.
 4. Назва об’єкта і його місцезнаходження: технічний майданчик загальною площею 50,0 м2
та 40,0 м2 на трубі котельні (будівля № 104) військового містечка № 17 за адресою: м. Одеса,
вул. Фонтанська дорога, 10.
Мета оренди – розміщення обладнання базової станції мобільного зв’язку.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України,
за базовий місяць розрахунку – червень 2017 року становить 9 165,00 грн без урахування
ПДВ.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку за 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) щодо
виконання умов конкурсу та додаткові пропозиції; пропозиції щодо гарантії сплати орендної плати
(розміру завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку
від учасника конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності;
декларацію про доходи; довідку про взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 10 днів з дати опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено через 20 днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок з питань конкурсу (048) 722-14-34.
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ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харкова про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна

ІНФОРМАЦІЯ
Навчального центру Національної гвардії України (військова
частина 3007) про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Харкова, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі
№ 11 загальною площею 194,4 м2 військового містечка № 122 за адресою:
м. Харків, вул. Залютинська, 20.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 2 322,25 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги до використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення складу; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за
прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; 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 в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць
оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три місяця оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Тел./ факс для довідок: (057) 700-44-63, 700-44-66.

Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Навчальний центр Національної гвардії України (військова частина 3007), Львівська обл., м. Золочів, вул. Січових Стрільців, 2, тел: (03265) 4-24-88,4-30- 89,7-10-89.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною
площею 248,2 м2 на першому поверсі в будівлі № 16 (казармені приміщення
для особового складу) військового містечка № 1 (ядро частини) у м. Золочеві
Львівської області, вул. Січових Стрільців, 2.
Вартість об’єкта оренди за незалежною експертною оцінкою становить
278 800,00 грн.
Розмір стартової орендної плати за базовий місяць оренди – січень 2018
року, визначений згідно з чинним законодавством та погоджений РВ ФДМУ по Львівській області, – 4 182,00 грн на місяць без урахування індексу інфляції та ПДВ.
Основні вимоги до експлуатації та умови використання об’єкта оренди:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів
орендаря; підтримання належних умов експлуатації та технічного стану; сплата за спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві податку за землю, відведену
під об’єкт оренди; використання нежитлових приміщень за цільовим призначенням –

під розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів та тютюнових виробів; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж визначена за експертною оцінкою майна; дотримання вимог протипожежних правил та санітарногігієнічних норм.
Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом місяця від моменту опублікування інформації про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 через 30 днів після публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Для участі в конкурсі претендент подає:
лист-заяву та конкурсні пропозиції, що містять: назву і місцезнаходження об’єкта,
який він бажає взяти в оренду; відомості про претендента (копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про внесення до ЄДРПОУ або витягу
з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, статут (за наяв
ності – копії засвідчуються нотаріусом); відомості про фінансовий стан учасника конкурсу; запропонований претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання
щодо подальшої експлуатації об’єкта.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті.
Заяви приймаються за адресою: 80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Січових
Стрільців, 2.
Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати у Навчальному центрі Національної гвардії України (військова частина 3007) за тел.: (03265)
4-24-88, 4-30- 89.

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 неза- максимально можлимісцезнаходження
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070693, Вінницький національний технічний університет, 21021, м. Вінниця, вул. Хмель- Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого примі–
21100, м. Вінниця, вул. Воїнів4,0
39 736,00
2 роки 364 дні
і науки України
ницьке шосе, 95, тел. (0432) 56-08-48
щення вестибуля на 1-му поверсі навчального корпусу № 4
Інтернаціоналістів, 9
2 Міністерство освіти 03066117, Державний навчальний заклад «Професійно-технічне училище № 21 м. КалиНерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення в
–
Вінницька обл., Калинівський р-н,
155,4
169 697,00
2 роки 364 дні
і науки України
нівки», 22403, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Машинобудівників, 16, будівлі їдальні
с. Нова Гребля, вул. Шкільна, 3
тел. (04333) 2-25-51
3 Міністерство освіти 04760727, Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажноНерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 1-му
–
24000, Вінницька обл., Могилів57,7
327 332,00
1 рік
і науки України
економічний коледж», 24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м.Могилівта 2-му поверхах навчально-виробничої майстерні (літ. Б)
Подільський р-н, м. МогилівПодільський, вул. В. Стуса, 58, тел. (04333) 6-41-90
Подільський, вул. В. Стуса, 58

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

мета використання
Розміщення точки з приготування та продажу
кави
Виготовлення напівфабрикатів
Розміщення курсів з навчання водіїв автомобілів
(із погодинним режимом використання)

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

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

Назва органу
управління

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

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
25835792.16.ДТСКЕШ096 43000, Волинська обл.,
30,7
234 423,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації, що здійснює культурну, освітню,
м. Луцьк, вул. Глушець, 49
мистецьку та правову діяльність, не пов’язану з отриманням прибутку
реєстровий номер майна

1 Міністерство аграрної політи- 38517161, Волинська філія Державної установи «Інститут охорони грунтів України», Частина нежитлового приміщення
ки та продовольства України 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 49, тел.: (0332) 78-32-92, 78-59-46 (Агрохімлабораторія, корпус №1)

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство охорони
здоров’я України
2 Міністерство освіти
і науки України

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
38499986.1.НЧИЮЦЛ2681 Житомирська обл., смт Ру32,7
65 138,00
жин, вул. О. Бурди, 53
05407870.1.ЧВДЕКЕ033 м. Житомир, вул.Чуднів3,0
19 529,00
ська, 103

найменування

38499986, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України», м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64, тел./факс 34-04-08
05407870, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир,
вул. Чуднівська,103, тел. (412)241422

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення в будівлі
(літ. А-2)
Частина нежитлового приміщення
на 1-му поверсі навчального корпусу

місцезнаходження

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 364 дні
Організація торгівлі непродовольчими товарами
До 3 років

Розміщення торговельного апарата, що відпускає
продовольчі товари (снековий апарат)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу управз/п
ління

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

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

02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58
02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02070832.1 ЯНУБФА – 056 Закарпатська обл., м. Ужго2,0
18 378,00
35 місяців
род, пл. Народна, 3
02070832.1 ЯНУБФА – 054 Закарпатська обл., м. Ужго2,0
18 270,00
35 місяців
род, пл. Народна, 1

найменування

реєстровий номер майна

Частина коридору (поз. II за планом) 1-го поверху будівлі
навчального корпусу економічного факультету літ. «А»
Частина коридору (поз. 23 за планом) 1-го поверху будівлі
літ. А1 А2 А3 медичного факультету

мета використання
Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари
Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
з/п
управління
1 Державна служба
статистики України
2 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02360576, Головне управління статистики у Запорізькій області, 69600, м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 75, тел. (061) 787-50-52
02544052, ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище», 72316, Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. Лютнева, 194, тел. (0619) 41-94-54

найменування
Нежитлове приміщення № 1-2 першого поверху будівлі (літ. А)
Нежитлові приміщення № 3, 5 будівлі
гаража (літ. В-1)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
02360576.31.АААДЕЕ937 Запорізька обл., м.Оріхів,
19,0
46 846,00
вул.Шевченка,15
–
Запорізька обл., м. Мелі113,8
168 299,00
тополь, вул. Гагаріна, 6

максимально можливий строк оренди мета використання
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
2 роки 9 місяців

Розміщення складу

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди та супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство аграрної політики та продовольства України
4 Державна служба України
з надзвичайних ситуацій

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування
техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда Погорілого», тел. (04571) 7-24-35
38336966, 5 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Київській області,
07400, м. Бровари, вул. Симона Петлюри, 11а

Приміщення № 478 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)
Частина приміщення № 220 на 3-му
поверсі пасажирського термінала «D»
Нежитлові приміщення в гуртожитку
готельного типа «Вогник»
Частина будівлі 21-ДПРЧ

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можплоща, м2 ною оцінкоюбез ПДВ, грн ливий строк оренди
Київська обл., м. Бориспіль,
6,1
577 650,00
2 роки 11 місяців
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
4,15
405 311,00
2 роки 11 місяців
Аеропорт
Київська обл., Васильківський р-н,
53,43
182 900,0
2 роки 11 місяців
смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 3

реєстровий номер
майна
–

найменування

місцезнаходження

–
–

38336966.1.ЧЯСПЧД004 м. Бровари, вул. Симона Петлюри, 11а

8,0

239 300,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення офіса з перевезень пасажирів (прокат автомобілів)
Розміщення сервісного центру з надання додаткових послуг щодо підвищення рівня обслуговування пасажирів
Розміщення магазину для торгівлі продовольчими товарами з підакцизом
Розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство охорони 02010793, Львівський національний медичний університет імені
здоров’я України
Данила Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнахозагальна вартість майна за незадження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
Частина нежитлового приміщення на 2-му поверсі Стоматологіч- 02010793.1. НЧИЮЦЛ7982 м. Львів, вул.Пе19,6
295 000,00
ного медичного центру ЛНМУ імені Данила Галицького
карська, 69a
станом на 31.12.2017

2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство інфраструктури України

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі будівлі літ. «Б-3» нового
аеровокзалу
Частина нежитлового приміщення на 3-му поверсі будівлі під літерою «Б-3» новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»

Інформація відсутня

№
з/п

Назва органу
управління

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

33073442, Державне підприємство «Міжнародний Аеропорт «Львів»
імені Данила Галицького», м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-82-16
33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького», 79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-83-32

Інформація відсутня

м. Львів. вул. Любінська, 168
м. Львів, вул. Любінська, 168

4,0
155,2

122 800,00
станом на 31.12.2017
4 042 000,00
станом на 30.11.2017

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення cуб’єкта господарювання, що діє на основі приватної
власності і провадить господарську діяльність з медичної практики (діяльність рентгенівської лабораторії)
1 рік
Розміщення прокату автомобілів (інше використання нерухомого
майна)
2 роки 364 дні
Розміщення кафе, кафетеріїв, що не здійснюють продаж товарів
підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

Державна судова
26299835, Територіальне управління державної судової адміністрації України в Микоадміністрація України лаївській області, вул. Велика Морська, 41, тел. (0512) 37-92-29

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2
вартість майна за незалежною оцінкою, грн
Нежитлове приміщення 26299835.10.АААААД360 Миколаївська обл., вул. Центральна,
11,8
23 500,00
1-го поверху адмінбудівлі
44, смт Доманівка

максимально можливий строк оренди мета використання
2 роки 364 дні
Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу управз/п
ління
1 Державна служба геології та надр України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
34112754, ДП «Бурштин України», 33027, м. Рівне, вул. Київ- Частина 1-го поверху адмініст
ська, 94, тел. (0362) 62-06-45
ративно-побутового корпусу

реєстровий номер майна
–

місцезнаходження
Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Київська, 94

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна площа, м2
вартість майна за незалежною оцінкою, грн
234,3
1 197 828,00

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення їдальні, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти 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».

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

Назва органу
управління

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

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

1 Державне агентство 25592421, Державне підприємство «Укрририбного господар- ба», 04050, вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ,
ства України
тел. (044) 486-07-91

найменування
Гідротехнічні споруди ставу Загороддя №1 (у т. ч. дамба, водовипуск, водонапуск,
відвідний канал, верховинна споруда, водоподаючий канал ґрунтовий (655 м),
трубчастий переїзд на водоподаючому каналі – водонапускної споруди)

26 березня 2018 року

загаль- вартість майна за максимально
на пло- незалежною оцін- можливий
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
25592421.78.ААЕЖАЖ566 Тернопільська обл., Збаразький р-н, на тери–
167 556,00
2 роки
Ведення рибного господарства
торії Вишнівецької об’єднаної територіальної
11 місяців
громади
реєстровий номер майна

місцезнаходження

№ 25 (1149)

3

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер майна

2 Міністерство освіти і 33680120, Тернопільський національний еконо- Частина холу на 2-му поверсі семиповерхового навчального корпусу № 5 юридичнауки України
мічний університет, 46020, вул. Львівська, 11, ного факультету Тернопільського національного економічного університету
м. Тернопіль, тел.: (0352) 47-50-51, 47-58-55

загаль- вартість майна за максимально
на пло- незалежною оцін- можливий
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
4,0
21 670,00
2 роки
Розміщення торговельного апарата, що відпускає продо11 місяців вольчі товари, та продаж продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

місцезнаходження

33680120.1.ЮЧПШОГ006 вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

Міністерство осві- 22769675, Подільський державний аграрно-технічний університет, вул. Шевченка, 13,
ти і науки України м. Кам’янець-Подільський, 32300, тел. (0349) 2-37-24

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
ливий строк оренди
Приміщення на цокольному поверсі
–
вул. Шевченка, 12б, м. Кам’янець23,9
61 588,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
в переході між гуртожитками
Подільський, Хмельницька обл., 32300
обслуговування населення (перукарня)
найменування

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 Державна казначейська служба України
2 Державна служба статистики України

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

найменування

37938738, Управління Державної казначейської служби України у Монастирищенському районі Черкаської області, вул. Соборна, 103, м. Монастирище, Черкаська обл., тел. (04746) 2-36-89
2357999, Головне управління статистики у Черкаській області, вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси,
тел. (0472) 36-16-75

Частина нежитлового приміщення одноповерхової будівлі
Приміщення 2-го поверху
будівлі (кімн. 1-21)

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
37938738.1.АААГБГ994 вул. Соборна, 103, м. Мо2,0
7 730,00
2 роки 364 дні
Розміщення терміналів самообслуговування
настирище, Черкаська обл.
02357999.1. АААДЕЖ382 пров. Г. Кудрі, 4, м. Кам’ян16,04
29 514,00
2 роки 364 дні
Побутове обслуговування населення та інші види діялька, Черкаська обл.
ності, які можливо провадити в офісних приміщеннях

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, 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 м. КИЄВУ 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 можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти
02070921, Національний технічний університет України «Київський
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення, а саме: відгоро–
м. Київ, вул.По26,0
492 742,00
2 роки 11 місяців
і науки України
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. джене приміщення у холі 1-го поверху навчального корпусу
літехнічна, 35,
станом на 31.01.2018
Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82, факс (044) 204-97-88
корп. 9
2 Міністерство культури 03922125, Національний музей народної архітектури та побуту Украї- Нерухоме майно – споруда № 2 (інв. № 10310067)
03922125.1.ЮЖВЦСД813 м. Київ, с. Пирогів
12,24
121 940,00
2 роки 11 місяців
України
ни, 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 19, тел. (044) 526-57-65
станом на 31.12.2017
3 Міністерство освіти
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевчен- Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 6-му поверсі
–
м. Київ, вул. Єре4,0
61 030,00
2 роки 11 місяців
і науки України
ка, 01033 м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. 239-32-94
гуртожитку № 18
ванська 14д
станом на 31.01.2018
4 Міністерство внутріш- 08751177, Національна академія внутрішніх справ, 03035, м. Київ,
Нерухоме майно – частина даху навчального корпусу № 1
–
м. Київ, вул. Народ15,0
589 009,00
2 роки 11 місяців
ніх справ України
пл. Солом’янська, 1, тел. 248-89-52
ного ополчення, 9
станом на 31.01.2018
5 Міністерство освіти
01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 1-му поверсі адмініст–
03134, м. Київ,
100,0
1 454 535,00
2 роки 11 місяців
і науки України
просп. Космонавта Комарова, 1, тел. 497-51-51, факс 408-30-27
ративно-побутового корпусу транспортної служби «Автоцентр НАУ»
вул. Симиренка, 1
станом на 31.01.2018

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

мета використання
Інше використання нерухомого майна (для здійснення
науково-технічної діяльності у сфері інжинірингу)
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
обслуговування населення (пральня)
Розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

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».

Управління конкурåнтного продажу
та біржової діялüності, т. 200-29-10

продаж пакЕтів акціÉ Íа ÔоÍдовіÉ біржі
 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонд державного майна України повідомляє
Наказом Фонду державного майна України від 19 березня 2018 року
№ 420 припинені аукціони з продажу пакетів акцій таких акціонерних товариств:
ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» розміром 25 % статутного капіталу та ПрАТ «Науково-технічний випробувальний центр «Спектр-Т» розміром
12,648 % статутного капіталу на Фондовій біржі ПФТС;

ПрАТ «Укрпапірпром» розміром 99,953 % статутного капіталу, ПрАТ «РІТМ»
розміром 51,199 % статутного капіталу, ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне
підприємство «Полімінерал» розміром 6,367 % статутного капіталу та ПрАТ
«Укрнафтопродукт» розміром 50,00 % статутного капіталу на Фондовій біржі
«ІННЕКС»;
ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч» розміром 25,00 %
статутного капіталу на Фондовій біржі «Перспектива»;
ПАТ «Браїлівське» розміром 6,464 % статутного капіталу та ПАТ «Струмок»
розміром 19,82 % статутного капіталу на Українській біржі.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонд державного майна України повідомляє

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 результати продажу пакетів акцій АТ на фондовій біржі:
№
з/п

Код за ЄДРПОУ та назва ВАТ
04762586, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН»

1

Власник
ТОВ «АГРІКО ФАЙН КЕМІКАЛС»

Назва біржі, через яку відбувався продаж

Дата укладення біржового контракту

Кількість придбаних акцій, шт.

Загальна вартість придбаних акцій, грн

06.03.2018

23968776

1917502,08

ПАТ «Українська біржа», м. Київ

коÍкУрси з відборУ сУб’єктів оціÍо×Íої діßËÜÍості
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФдМу пО дОНЕЦьКІй ОблАстІ

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», зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650, конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, інформація про оголошення якого була опублікована в газеті
«Відомості приватизації» № 21-22 (1145-1146) від 14.03.2018, не відбудеться.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФдМу пО дОНЕЦьКІй ОблАстІ пРО ОгОлОшЕННЯ КОНКуРсу
з ВІдбОРу суб’єКтІВ ОЦІНОчНОї дІЯльНОстІ, ЯКІ будуть зАлучЕНІ
дО пРОВЕдЕННЯ НЕзАлЕжНОї ОЦІНКи Об’єКтА ОРЕНди

 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення плом2

щею 2,0
першого поверху будівлі адміністративно-побутового комбінату.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта «Україна» ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33621573). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Українськ, вул. Богдана Хмельницького, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ПАТ«АЛЬФА-БАНК». Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.03.2018.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій, запечатаних в окремому конверті,
щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 календарних
днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною
комісією буде враховуватись в якості подібного досвіду до об’єкта оцінки практичний
досвід з оцінки приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв,
інших автоматів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі
2018 року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, становить 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд.1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
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Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФдМу пО зАКАРпАтсьКІй ОблАстІ пРО ОгОлОшЕННЯ КОНКуРсу
з ВІдбОРу суб’єКтІВ ОЦІНОчНОї дІЯльНОстІ, ЯКІ будуть зАлучЕНІ
дО пРОВЕдЕННЯ НЕзАлЕжНОї ОЦІНКи МАйНА

 1. Назва об’єкта оцінки: деревообробний цех (літ. «А») загальною площею
326,59 м2 та приміщення адмінбудинку (літ. «Б») загальною площею 87,17 м2,
балансоутримувач: Карпатський біосферний заповідник. Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Луги, урочище Усть – Говерла. Мета проведення
незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Добро-Буд». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є: будівлі виробничої, виробничо-складської нерухомості
та приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки – 4 000,00 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має
перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
(поз. 1-9 за планом) площею 27,9 м2 будівлі їдальні літ. Ж, балансоутримувач: Свалявський технічний коледж Національного університету харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Духновича,
6. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Свистак Т. І. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.03.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини
будівель закладів громадського харчування. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати
5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (поз. 2) площею 22,0 м2 першого поверху частини А2 двоповерхової адмінбудівлі літ. А,
балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні
(користуванні) Виноградівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного
управління ДФС у Закарпатській області. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Берегово, вул. Фабрична, 53. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна
адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Капелюшина В. М. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Подібними до об’єкта оцінки є:
приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

дåпартамåнт оцінки маéна, маéновиõ
прав та проôåсіéної оціно÷ної
діялüності, т. 200-36-36
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання
робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 05 квітня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 12 квітня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФдМу пО КиїВсьКІй ОблАстІ пРО ОгОлОшЕННЯ КОНКуРсу
з ВІдбОРу суб’єКтІВ ОЦІНОчНОї дІЯльНОстІ, ЯКІ будуть зАлучЕНІ
дО пРОВЕдЕННЯ НЕзАлЕжНОї ОЦІНКи Об’єКтІВ ОРЕНди

 1. Частина нежитлового приміщення службової будівлі загальною площею 2,0 м2 за адресою:Київська обл., м. Бориспіль-1, що перебуває на балансі РСП
«Київцентраеро» Украероруху по Київській області. Мета оцінки: визначення вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Перша Чарівна Скриня». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель адміністративного, торговельно-адміністративного
призначення площею до 20,0 м2 для розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів.
 2. Приміщення № 75 площею 15,6 м2 та приміщення № 79 площею 16,2 м2
на другому поверсі бізнес-центру вантажного термінала ДП «МА «Бориспіль» (інв.
№ 47565) за адресою: Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Інтер
Карго Сервіс». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного,
торговельно-адміністративного призначення площею від 10,0 м2 до 100,0 м2.
 3. Частина нерухомого майна (інв. № 10310001) загальною площею
38,4 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі
Українки, 88, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Києво-Святошинському районі. Мета оцінки: визначення вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ТОВ «Лідер Плюс». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного, торговельно-адміністративного призначення
площею від 10,0 м2 до 150,0 м2.
 4. Приміщення № 8 та № 9 загальною площею 1 069,9 м2 у будівлі складу
тимчасового зберігання № 1, 2, 3 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «МА
«Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Спейстрейд 111». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель виробничо-складського, складського призначення площею від 100,0 м2.
 5. Частина приміщень площею 197,12 м2 за адресою: м. Чорнобиль, вул. Котовського, 2а/3 (виробнича будівля овочевого складу), інв. № с-16936, та площею
196,12 м2 за адресою: вул. Котовського, 2а/5 (виробнича будівля складу «бакалія»), інв. № с-16938, що перебувають на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
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ФОП Ничипорчук Олена Вікторівна. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
виробничо-складського, складського призначення площею від 50,0 м2.
 6. Частина даху будівлі профілакторію площею 4,0 м2 за адресою: Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 7. Нежитлові приміщення № 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 1-35, 1-36, 1-37,
1-38 загальною площею 82,0 м2 у будівлі управління (інв. 1) згідно з поверховим планом на будівлю літера «Б» за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське,
вул. Пономарьова, 17, що перебувають на балансі ДП «Київський військовий деревообробний завод». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ФОП Пацьора Юлія Валеріївна. Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель адміністративного, торговельно-адміністративного, виробничо-складського,
складського призначення площею від 10,0 м2 до 200,0 м2.
 8. Приміщення № І, 1, 19 загальною площею 67,7 м2 у будівлі їдальні (інв.
№ 49) згідно з поверховим планом на будівлю літера «Б» за адресою: Київська обл.,
смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17. Мета оцінки: визначення вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ФОП Багірова Захра Ільгар Кизи. Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель адміністративного, торговельно-адміністративного
призначення, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування площею від 10,0 м2 до 200,0 м2.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну
документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 в редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва
(кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 12.04.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-29.

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

 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 85,4 м2 на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі головного (інженерно-лабораторного) корпусу (інв. № 101311250), що перебуває на
балансі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 59а.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452)
4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ФОП Жуковська К. О.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є
адміністративні приміщення; торговельно-адміністративні; торговельна нерухомість;
нерухомість для закладів громадського харчування.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурс відбудеться 10 квітня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а
(кімн. 313). Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
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, конкурси
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація про оголошення яких була
опублікована в газеті «Відомості приватизації» від 14.03.2018 № 21-22 (1145-1146),
не відбудуться.

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: нерухоме державне майно загальною площею
40,45 м2, а саме: частина поверхні димової труби площею 27,7 м2 та частина асфальтобетонної площадки площею 12,75 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська, 176. Балансоутримувач:
ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь,
вул. Львівська, 176. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення № 1
загальною площею 94,4 м2 в одноповерховій будівлі гаража. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Гайдучка, 7. Балансоутримувач: Львівський національний
академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької. 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. Гайдучка, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП «Національний
академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення фойє загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лисеницька, 2. Балансоутримувач:
Львівський техніко-економічний коледж 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. Лисеницька, 2. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Долинський Богдан Володимирович.
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 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення кімн. № 158, 159,

160 загальною площею 97,8 м2 на другому поверсі 2-4-поверхової 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 укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
Громадська організація «Музичний світ».
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 нерухомого майна
для встановлення передавальних пристроїв, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
об’єкта № 1 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення; об’єкта № 2 – приміщення (під гараж); об’єкта № 3 – приміщення (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів);
об’єкта № 4 – приміщення (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо).
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.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на
першому поверсі учбового корпусу № 1 (інв. № 10311008) загальною площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дворянська,
1/3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Синявський Олександр Сергійович, тел. (097) 799-26-33.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на
першому поверсі будівлі «І» учбового корпусу (інв. № 01010067) загальною
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Канатна, 112. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): травень – червень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Синявський Олександр Сергійович, тел. (097) 799-26-33.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на
першому поверсі будівлі літ. «А» учбового корпусу (інв. № 01010063) загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Канатна, 112. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): травень – червень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Синявський Олександр Сергійович, тел. (097) 799-26-33.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху адміністративної будівлі (інв. № 10310003) загальною площею 61,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС України в
Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Горбацевич Валерій Юрійович, тел. (097) 401-07-10.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення підвалу у студентському
гуртожитку № 4 (інв. № 122270) загальною площею 119,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень
2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Максимчук Юрій Пилипович, Ярослав, тел. (097) 403-17-90.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому
поверсі гуртожитку № 6 (інв. № 10320009) загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська,
59. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «Шаклін
Груп» Віталій, тел. (050) 390-94-05.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина даху 9-поверхової будівлі навчального корпусу (інв. № 01317) загальною площею 8,9 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДНЗ «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, 63. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,

довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень 2018 р. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Інтертелеком», тел. 743-11-11.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі учбового корпусу (інв. № 10300023) загальною площею 3,99 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 68. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Студницька Розалія Шафігуллівна, тел. (094) 947-47-09.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху прибудови до будівлі студентського гуртожитку (інв. № 22231) загальною площею
13,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний
аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Семінарська, 9.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): . Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Тесленко Сергій
В’ячеславович, тел. (067) 951-57-31.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі корпусу № 2 бази відпочинку
«Приморськ» (інв. № 19) загальною площею 8,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія Одеського управління Військової торгівлі Концерну «Військ
торгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський
р-н, с. Курортне. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): червень – липень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«ЛАЙФСЕЛЛ», тел. 734-12-68.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го поверху
будівлі поліклініки № 1 (блок «Б») загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): червень – липень 2018 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Шлапак Олексій Михайлович, тел. (068) 258-11-86.
 12. Назва об’єкта оцінки: приміщення 1-го поверху Апеляційного суду
Одеської області площею 8,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Апеляційний суд Одеської області. Мета проведення оцінки: оренда. Телефон
замовника конкурсу (048) 249-26-21, телефакс замовника конкурсу (048) 249-26-08,
електронна адреса замовника конкурсу: inbox@oda.court.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюється: 84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): нематеріальні активи – 3 169 847,00 грн; основні засоби –
4 155 293,98 грн; незавершені капітальні інвестиції – 1 870 933,18 грн; довгострокові
капітальні інвестиції – 0,00 грн станом на 01.02.2018. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 07.02.2018.
 13. Назва об’єкта оцінки: будівля для збереження інвентарю та спецодягу,
інвентарний № 110/52/95/5. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський авіаційний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
65121, м. Одеса, просп. Небесної Сотні, 32а. Мета проведення оцінки: здача частини
будівлі в оренду. Телефони замовника конкурсу: (048) 716-88-02, 716-88-02, електронна адреса замовника конкурсу: dvpa@avirs.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: 30.30. Розмір статутного капіталу господарського товариства, тис.
грн: 6 772,0. Балансова залишкова вартість – будівля для збереження інвентарю та
спецодягу, інвентарний № 110/52/95/5 становить 5 865,16 грн станом на 01.03.2018.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.03 2018.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення харчоблоку
та прибудови до їдальні загальною площею 167,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Санаторій «Одеса» СБ України. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 65067, м. Одеса, Французький бульвар, 52. Мета проведення оцінки: на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-39, 746-57-41. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 86.21. Загальна медична практика. Балансова залишкова вартість – 1 249 453,00
станом на 19.02.2018. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Санаторій «Одеса» СБ України.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення господарчого блоку
(технічного призначення) площею 249,4 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Санаторій «Одеса» СБ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
65067, м. Одеса, Французький бульвар, 52. Мета проведення оцінки: на право укладення договору оренди нерухомого військового майна. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-39, (048) 746-57-41. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 86.21. Загальна медична практика. Балансова залишкова вартість – 235 967,00
станом на 19.02.2018. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Санаторій «Одеса» СБ України.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення споруди прохідного пункту
КПП площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Санаторій
«Одеса» СБ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65067, м. Одеса, Французький бульвар, 52. Мета проведення оцінки: на право укладення договору оренди нерухомого військового майна. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-39, (048)
746-57-41. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 86.21. Загальна
медична практика. Балансова залишкова вартість – 36 273,00 станом на 7 березня
2018 р. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Санаторій «Одеса» СБ України.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16 січня
2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах
наведені у № за порядком 4 строки додатку № 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
2 400,00 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 12.04.2018.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться 18.04.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
Регіональне відділення по Одеській області у зв’язку з набранням чинності
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», відміняє конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які були оголошені та опубліковані
в газеті «Відомості приватизації» № 18 (1142) від 28.02.2018.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області скасовує проведення
конкурсів, інформація про які була опублікована в газеті «Відомості приватизації»
№ 21-22 (1145-1146) від 14 березня 2018 року, 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.
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення громадського будинку магазину з житловою мансардою площею 61,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл.,
смт Клевань, вул. Лісова, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Максимчук Ольга Миколаївна. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 400,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення підвалу лікарняного комплексу на 250 ліжок з поліклінікою на 600 відвідувань
площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Рівненська обл., м. Вараш, вул. Енергетиків, 23. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний
ощадний банк України». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 400,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху
адмінбудівлі площею 47,3 м2 та будівля гаража площею 49,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл.,
м. Корець, вул. Київська, 75а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Управління освіти, молоді та спорту Корецької районної державної адміністрації. Основні види продукції (послуг), що виробляються:
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 2 об’єкти. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 2 400,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель, будівлі гаражів.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються
на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через 14
днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до структурного підрозділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
В інформаційному повідомленні РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яке опубліковане в газеті
«Відомості приватизації» № 24 (1148) від 21.03.2018 на стор. 4, щодо об’єкта оцінки
№ 1 площу об’єкта слід читати: «228,4 м2».

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна

 1. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Херсонська обл., Білозерський
р-н, с. Дар’ївка, що перебуває на балансі ДУ «Дар’ївська виправна колонія (№ 10)».
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Філія –
Херсонське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Об’єкти,
що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: частини приміщень для
розміщення банкоматів.
 2. Об’єкт: частина холу загальною площею 12,0 м2 на першому поверсі
будівлі навчального корпусу № 1 (головний корпус), що перебуває на балансі
Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська,
27. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП
Волошина В. С. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.03.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: для
розміщення торговельних об’єктів.
 3. Об’єкт: частина вбудованих нежитлових приміщень загальною площею
551,0 м2 (на першому поверсі – 269,3 м2, на другому поверсі – 281,7 м2) в будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Херсонського національного
технічного університету, за адресою: Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Центральна, 196. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
Громадська організація «Земляцтво кримських татар «Дженішке». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: адміністративна нерухомість.
 4. Об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 40,8 м2, а саме: нежитлове приміщення на першому поверсі площею 14,8 м2; нежитлове приміщення на
другому поверсі площею 8,2 м2; нежитлове приміщення на третьому поверсі площею
17,8 м2, що перебувають на балансі Служби автомобільних доріг у Херсонській області,
за адресою: м. Херсон, вул. Поповича, 23. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: ДП «Херсонський облавтодор». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: адміністративна нерухомість.
 5. Об’єкт: внутрішньозаводські залізничні колії загальною довжиною
1 882 пог. м, які не увійшли під час приватизації до статутного капіталу ВАТ «Каховка», але перебувають на його балансі, за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, Чаплинське шосе, 7. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ТОВ «Укрексімінвестпром». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як
такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку
2 до Положення: залізничні колії.

№ 25 (1149)

З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить для нерухомого майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо) не більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), а саме:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності,
що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток
5); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент, та строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних
в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів (загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж
3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів
в матеріальній формі», спеціалізація «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»), які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху площею 2,0 м2
за адресою: вул. Шевченка, 133, м. Золотоноша, Черкаська обл. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України, майно якої
перебуває в оперативному управлінні Золотоніської об’єднаної державної податкової
інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області. Платник робіт з оцінки:ПАТ
АБ «Укргазбанк», тел. (047) 233-98-10. Дата оцінки: 31.03.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху (кімн. 3-3; 3-4; 3-5;
3-1) адмінбудівлі загальною площею 33,1 м2 (26,7 м2 – корисна площа, 6,4 м2 –
площа загального користування) за адресою: вул. Новоселівська,1, м. Золотоноша,
Черкаська обл. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Черкаській області. Платник робіт з оцінки:ФОП Макарян Р. М., тел. (098)
677-48-83. Дата оцінки: 31.03.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 21,0 м2 та підвальне приміщення чотириповерхової адмінбудівлі площею 10,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної
інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Атраком», тел. (044) 594-68-64,
(067) 549-80-77. Дата оцінки: 31.03.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху
двоповерхової адмінбудівлі загальною площею 228,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Лозуватська, 53, м. Шпола, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ВАТ по газопостачанню та газифікації «Черкасигаз», тел. (047)
232-62-32. Дата оцінки: 31.03.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень (№ 1-6) першого
поверху двоповерхової адмінбудівлі загальною площею 33,09 м2 (31,4 м2 –
корисна площа, 1,69 м2 – площа загального користування). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Г. Кудрі, 4, м. Кам’янка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Новоселецька Л. Д. тел. (097) 415-55-35. Дата
оцінки: 31.03.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової
адмінбудівлі площею 24,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Черкаська обласна громадська організація «Парк
фест», тел. (067) 472-44-40. Дата оцінки: 31.03.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адміністративної п’ятиповерхової будівлі площею 98,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національного університету цивільного захисту України. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Мусатова Н. М.,
тел. (067) 909-04-34. Дата оцінки: 31.03.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації
про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 3); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з незалежної оцінки майна у ІV кварталі 2017 року»
та згідно з пунктом 3 розділу VI Положення комісією не будуть розглядатися конкурсні
пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами
об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн;
окремо розташована будівля – 5 900,00 грн;комплекс будівель та споруд – 10 400,00
грн; об’єкт незавершеного будівництва – 8 500,00 грн; цілісний майновий комплекс –
38 000,00 грн; необоротні активи – 29 200,00 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 03 квітня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 10 квітня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

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

 Найменування об’єкта оцінки: частина труби ІІІ площею 18,0 м2, що перебуває на балансі Автогосподарства УМВС України в Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 58000, м. Чернівці,
вул. Мізюна, 2а. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон
замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно

з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,8245 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, вул. Мізюна, 2а. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування нежилих будівель
(1.12.1 Державного управління та місцевого самоврядування). Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 5 405 257,00 грн. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 28.02.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищевказаного майна виступатиме
діючий орендар – юридична особа – ПрАТ «ВФ Україна».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна, очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти,
які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації
оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подавати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента
подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно
з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг; а також строку
виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо
до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372)
55-44-84.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – лазня, що перебувала на балансі ліквідованого КСП «Промінь».
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу
(0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса
замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Основні види продукції (послуг), що виробляються: немає. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 (один). Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: 0,0224 га, кадастровий № 7325081000:02:003:0310. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): землі громадської забудови,
03.13 – для будівництва і обслуговування будівель закладів побутового обслуговування. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю (так, ні): ні Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.03.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної
власності – двоквартирний житловий будинок, що перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик». Місцезнаходження об’єкта оцінки
або підприємства, майно якого оцінюється: Чернівецька обл., Заставнівський р-н,
смт Кострижівка, пров. Буковинський, 2. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Основні види продукції (послуг), що виробляються:
немає. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1 (один). Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1 (одна). Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: 0,0811 га, кадастровий № 7321555400:01:004:0050. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька обл., Заставнівський р-н, смт Кострижівка,
пров. Буковинський, 2. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 02.01 – для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка). Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47).
Замовником та платником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможців, – 5 400,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових
прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подавати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента
подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно
з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг; а також строку
виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення) – об’єкти незавершеного будівництва.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, або безпосередньо
до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372)
55-44-84.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про відміну конкурсних відборів
суб’єктів оціночної діяльності

У зв’язку з набранням чинності наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 «Про внесення змін до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», конкурси з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, оголошені РВ ФДМУ по м. Києву на 28 березня
2018 року (опубліковано в газеті «Відомості приватизації» № 21-22 (1145-1145) від
14.03.2018), відмінено.

26 березня 2018 року
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підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
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 07.12.2017

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.
Переможець –
Строк вико№
Варсуб’єкт оціночної
нання робіт
Назва об’єктів
з/п
тість
діяльності
(день)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Гідроспоруди ставків № 171, 175, 176, 178, 179 за адресою: ТОВ «Європей17 000
7
Київська обл., Сквирський р-н, с. Красноліси, що перебувають ський центр конна балансі ТОВ «Сквираплемрибгосп»
салтингу та оцінки»
2 Гідроспоруди ставків № 163, 165, 166, 167, 168, 169 за
ТОВ «Європей17 000
7
адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Рогізна, що пере- ський центр конбувають на балансі ТОВ «Сквираплемрибгосп»
салтингу та оцінки»
3 Гідроспоруди ставків № 180, 190, 172, 173, 174, 192, 193 за ТОВ «Європей17 000
7
адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Антонів, що пере- ський центр конбувають на балансі ТОВ «Сквираплемрибгосп»
салтингу та оцінки»
4 Гідроспоруди ставків № 186, 187, 188, 182, 183, 189 за адре- ТОВ «Європей17 000
7
сою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Великополовецьке, що ський центр конперебувають на балансі ТОВ «Сквираплемрибгосп»
салтингу та оцінки»
5 Нежитлове приміщення площею 15,3 м2 за адресою: Київська ФОП Щаслива
4 200
4
обл., м. Фастів, вул. Суворова, 3, що перебуває на балансі
Надія Зуфарівна
Головного управління державної служби статистики України у
Київській області
6 Технічний майданчик площею 11,6 м2 за адресою: Київська
ФОП Щаслива На- 5 000
4
обл., м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9, що перебуває на балансі
дія Зуфарівна
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
7 Частина твердого покриття площею 2,0 м2 паркувального
ТОВ «Європей4 950
5
майданчика для короткострокового перебування транспортних ський центр конзасобів «D1» (інв. № 47887) за адресою: Київська обл., м. Бо- салтингу та оцінки»
риспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
8 Нежитлові приміщення у будівлі складу матеріалів площею
ФОП Гундарєва
3 980
3
103,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запо- Алла Олексіївна
різька, 18, що перебувають на балансі Бортницького міжрайонного управління водного господарства ім. Гаркуші М. А.
9 Нежитлове приміщення площею 14,3 м2 на 1-му поверсі адмі- ТОВ «Гарант3 750
5
ністративного будинку за адресою: Київська обл., м. Бровари, Експертиза»
вул. Київська, 286, що перебуває на балансі Броварської
об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Київській області
10 Гідротехнічні споруди ставків № 197, 200 за адресою: Київська ФОП Чебаков
17 500
3
обл., Володарський р-н, с. Рубченки, що перебувають на
Олексій Іванович
балансі ДП «Укрриба»
11 Частина нежитлового підвального приміщення площею
ТОВ «Гарант4 000
5
143,0 м2 за адресою: м. Переяслав-Хмельницький, вул. Бог- Експертиза»
дана Хмельницького, 95, що перебувають на балансі Броварської об’єднаної державної податкової інспекції головного
управління ДФС у Київській області
12 Майданчик загальною площею 60 000,00 м2 за адресою: Київ- ФОП Кравцов Олег 20 000
3
ська обл., м. Чорнобиль, вул. Кірова, 31 (поряд з КДП та КПП Іванович
«Лелів»), що перебуває на балансі ДСП «Екоцентр»
13 Приміщення № 78 площею 4,0 м2 на 3-му поверсі пасажирТОВ «Європей5 200
5
ського термінала «D» (інв. № 47578) за адресою: Київська
ський центр конобл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», салтингу та оцінки»
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
14 Нежитлова будівля площею 47,0 м2 за адресою: Київська обл., ФОП Льодін Юрій 4 200
7
м. Вишневе, вул. Балукова, 24, що перебуває на балансі На- Петрович
ціональної поліції України.
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
15 Частина металевої площадки площею 4,0 м2 на відмітці 85,0 ФОП Мазур
5 500
4
м несучої башти димової труби виробничо-опалювальної
В’ячеслав Олеккотельні, (інв. № 272) за адресою: Київська обл., м. Прип’ять, сандрович
промплощадка ДСП ЧАЕС, що перебуває на балансі ДСП
«Чорнобильська АЕС»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 29.11.2017

Окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення, гараж Б-1,
площею 20,1 м2. 81200, Львівська обл., Перемишлянський р-н, м. Перемишляни,
вул. Галицька, 28. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 1 к/д.
Вартість робіт – 2 200 грн.
Будівля учбового корпусу (літ. «Ж-1»), інв. № 4, площею 435,1 м2, будівля майстерні (літ. «В-1»), інв. № 126, площею 227,3 м2, навіс (літ. «З-1»), інв. № 387, площею 102,5 м2, навіс (літ. «І-1»), інв. № 388, площею 169,3 м2 (реєстровий № майна
38758091.1.ЩССРСЛ 261). м. Львів, вул. Личаківська, 27а. 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 вбудованого нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі
будівлі літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«ІГ «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 185 грн.
Частина даху будівлі головного корпусу загальною площею 200,0 м2. Львівська
обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 220 грн.
Будівля столярного цеху, позначена в технічному паспорті під літ. Ж-1, площею
183,9 м2. м. Львів, вул. Академіка Підстригача, 2. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт –
2 285 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 04.12.2017

Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі:
маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.), плита електрична ПЕ-051 (2 шт.),
плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ-160 (овочерізка), центрифуга КН-217, котел
КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа
жарова ШЖ-0,85. 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4. Мета
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 1 500 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі:
привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор. 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4. Мета оцінки –
приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість
робіт – 1 500 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі:
шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок (12 шт.), шафа для книжок (4 шт.), шафа
господарська (5 шт.), вішалка для роздягання (25 шт.), шафа для верхнього одягу (20
шт.), шафа для індивідуального користування (4 шт.), шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/
пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.). 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1 500 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі:
стіл 2-міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-міс. (20 шт.), стілець дитячий (80 шт.)
80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість
робіт – 1 500 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі:
лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з матрацом (55 шт.), матрац (84 шт.),
лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.). 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1 500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки
конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності,
що відбувся 11.12.2017

Об’єкт незавершеного будівництва – головний виробничий корпус. Львівська обл.,
Самбірський р-н, с. Рудня, вул. Торгова, 3. Мета оцінки – визначення розміру збитків,
завданих державі. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 4 250 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 11,9 м2 на
першому поверсі (вестибуль) навчального корпусу № 4. м. Львів, вул. Митрополита
Андрея, 5. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 380 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 9,9 м2 на першому поверсі (вестибуль) навчального корпусу № 5. м. Львів, вул. С. Бандери, 28а.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціноч-
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ної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 185 грн.
Нежитлові приміщення № 14, 29-31 загальною площею 78,8 м2 у будівлі гуртожитку
літ. А-6. м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 114. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б.
Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 2 007 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення (№ 10, 13, 15, 16) головного корпусу літ. «А-2» та
вбудовані нежитлові приміщення (№ 1, 4) прибудови до головного корпусу літ. «А-2»,
загальною площею 396,4 м2. Львівська обл., Буський р-н, с. Сторонибаби, вул. Заводська, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Національна компанія «Укрексперт». Термін виконання
робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 06.12.2017

Нежитлові приміщення № 18, 20, 23-28 загальною площею 328,9 м2 на першому
поверсі будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 174 грн.
Частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на першому поверсі в будівлі. Львівська обл., м. Стрий, вул. Львівська, 169. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлове приміщення першого поверху (згідно з поверховим планом за № 1)
загальною площею 118,3 м2. 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 – 2 275 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 на
першому поверсі будівлі навчального корпусу № 1. м. Львів, вул. Карпінського, 2/4.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 205 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 48,2 м2 на першому поверсі двоповерхового виробничого корпусу. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 2 205 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 5,4 м2 на першому поверсі будівлі спального корпусу. Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 225 грн.
Нежитлове приміщення комори (№ 54) загальною площею 2,6 м2 на першому
поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 5. м. Львів, вул. Мечнікова, 12. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт –
2 280 грн.
Нежитлове приміщення комори (№ 320-2) загальною площею 2,6 м2 на третьому
поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 7. м. Львів, вул. Мечнікова, 8а. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 380 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди з метою визначення ринкової
вартості державного майна для розрахунку орендної плати,
що відбувся 05.12.2017

Переможцями конкурсу визнані:
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
нежитлове вбудоване підвальне приміщення площею 54,7 м2, що перебуває на
балансі ДФС України (оперативне управління ГУ ДФС у Миколаївській області), за
адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 47. Вартість робіт – 2 400 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
нежитлові приміщення, а саме: кабінет директора МОККДЮСШ № 1 (кімн. № 31)
площею 14,8 м2; інструкторська (кімн. № 32) площею 8,4 м2; бухгалтерія (кімн. № 17)
площею 13,5 м2; підсобне приміщення (кімн. № 34) площею 9,3 м2; методична кімната (кімн. № 34) площею 19,1 м2; кімната відновлюваного центру (кімн. № 2) площею
17,1 м2; тренерська № 1 (кімн. 25) площею 28,8 м2; роздягальня № 2 (кімн. 36) площею 33,8 м2; тренерська (кімн. № 11) площею 22,2 м2; тренерська по футболу (кімн.
№ 33) площею 12,7 м2; борцівський зал (кімн. № 26) площею 725,7 м2; плавальний
басейн (кімн. № 40) площею 513,8 м2; зал боксу (кімн. № 26) площею 100,5 м2; зал
важкої атлетики (кімн. № 18) площею 117,5 м2; сауна (кімн. № 39) площею 36,0 м2;
місця загального користування: вестибуль (50 %) площею 51,0 м2; гардероб (50 %)
площею 24,5 м2; сходи центральні (50 %) площею 17,8 м2; коридори роздягалень
(50 %) площею 57,7 м2, що перебувають на балансі Філії Миколаївського палацу
спорту в м. Миколаєві Центрального спортивного комплексу Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, за адресою: м. Миколаїв,
просп. Героїв України, 4. Вартість робіт – 6 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди: нежитлове приміщення площею
36,2 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Миколаївській області, за адресою: Миколаївська обл., смт Доманівка,
вул. Радянської Армії, 18. Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;
ТОВ «Експерт-Південь» на об’єкт оренди: будівля пожежного депо площею
145,1 м2, що перебуває на балансі Миколаївської філії Концерну радіомовлення,
радіозв’язку та телебачення, за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, с-ще
Луч, вул. Лучівська, 30а. Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди: частина холу площею 3,0 м2 першого
поверху головного корпусу лікарні МВС, що перебуває на балансі Державної Установи «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Миколаївській області», за
адресою: м. Миколаїв, вул. Флотська, 71. Вартість робіт – 2 200 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні;
ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 51,7 м2 адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Миколаївській області, за адресою: Миколаївська обл., смт Веселинове, вул. Одеська, 81.
Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
ФОП Васильєва Т. О. на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 157,6 м2,
що перебуває на балансі Південного офісу Держаудитслужби України, за адресою:
Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 137а. Вартість робіт –
2 400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт оренди: частина вестибуля № 102 площею 6,0 м2 з
місцями загального користування площею 1,0 м2 «Спортивного корпусу з 3-ма залами»,
що перебуває на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» обліковується у ВП «Южно-Українська
АЕС», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Спортивна, 2. Вартість
робіт – 1 900 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні;
ФОП Полупаненко М. М. на об’єкт оренди: об’єкти газового господарства, а саме:
сторожовий пост площею 6,9 м2 з металевими сходами № 4 площею 3,4 м2; навіс площею 54,1 м2 з металевими сходами № 5 площею 0,4 м2; навіс площею 157,1 м2; бокс
площею 97,0 м2; бетонне замощення площею 1 358,0 м2 та огорожі з двома воротами
загальною довжиною 187,43 пог. м, що перебувають на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» та обліковуються у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 15. Вартість робіт – 3 800 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 4 к/дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки державного майна
(гр. Д), повернутого у державну власність за рішенням суду,
що відбувся 07.12.2017

Переможцем конкурсу визнано ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на виконання робіт з проведення незалежної оцінки державного майна (гр. Д) – об’єкт незавершеного будівництва «Будівля АТС» за адресою: м. Миколаїв, вул. Новобузька, 130.
Об’єкт повернуто у державну власність за рішенням суду. Вартість робіт – 8 000,00 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки майна об’єктів оренди,
що відбулися 07.12.2017

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр»
на проведення оцінки державного майна: частини нежитлового приміщення (підвалу)
кафедри мистецтвознавства площею 267,6 м2 за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3,
м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної аграрної академії.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 477,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки
державного майна:
нежитлове приміщення будівлі площею 30,6 м2 за адресою: вул. Симона Петлюри,
64, м. Полтава, що обліковується на балансі ДУ «Територальне медичне об’єднання
МВС України по Полтавській області». Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1 400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
нежитлове приміщення площею 42,7 м2 за адресою: вул. Озерна, 8, м. Заводьке,
Лохвицький р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі Державного підприємства «Лохвицький спиртовий комбінат». Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1 400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
вбудоване нежитлове приміщення будівлі площею 44,1 м2 за адресою: вул. Авіаційна, 1, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Кременчуцького
льотного коледжу НАУ. Вартість виконаних робіт – 1 400,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості»
на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлових приміщень в будівлі гаража площею 133,0 м2 за адресою:
вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується
на балансі ДУ «Кременчуцька виховна колонія». Вартість виконаних робіт – 1 400,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення в будівлі гаража площею 52,5 м2 за адресою:
вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується
на балансі ДУ «Кременчуцька виховна колонія». Вартість виконаних робіт – 1 290,00
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 30.11.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів:
об’єкт цивільного захисту – протирадіаційне укриття, що під час приватизації не
увійшло до статутного капіталу ВАТ «Рафалівське хлібоприймальне підприємство»,
правонаступником якого є ПрАТ «Рафалівське ХПП», за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Рафалівка, вул. Залізнична, 9, що перебуває на балансі ПрАТ
«Рафалівське ХПП», – визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 7 900 грн;
частина приміщення навчального корпусу № 1 площею 13,6 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, що перебуває на балансі НУ «Острозька академія», – визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 05.12.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
будівля корівника на 50 голів, 1 черга площею 1 280,1 м2; лінія високовольтна кл034, 1 черга; будівля побутового приміщення підсобного господарства площею 78,1 м2
за адресою: Рівненська обл., Острозький р-н, с. Слобідка, вул. Мала Слобідка, 60 –
визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 7 900 грн;
будівля пожхімстанції площею 499,7 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Рафалівка, вул. Привокзальна, 1/3, що перебуває на балансі ДП «Володимирецьке лісове
господарство», – визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 12.12.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
частина приміщення будівлі навчально-методичного центру площею 41,3 м2
за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39, що перебуває на балансі Навчальнометодичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області, – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина окремого гаражного боксу площею 65,5 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Замкова, 22а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації», – визнано Рівненську товарну біржу.
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 500 грн;
частина приміщення першого поверху лабораторного корпусу площею 32,6 м2 за
адресою: м. Рівне, вул. Замкова, 22а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації», – визнано
Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина приміщення вестибуля Навчального корпусу № 1 площею 5,0 м2 за
адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шашкевича, 3, що перебуває на балансі
Державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне
училище», – визнано Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 496 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 06.12.2017

1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Римського Корсакова, 2 (балансоутримувач – Сумський державний університет) з метою передачі в
оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
приміщення загальною площею 161,4 м2 за адресою: м. Суми, вул. Курська, 139 (балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський
центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг») з метою передачі в
оренду визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 950,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвентарних об’єктів, а саме: 1) частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2
за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160; 2) частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва,
160/5 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет) з метою
продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 17,7 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів
Лузанів, 48 (балансоутримувач – Конотопське управління Державної казначейської
служби України Сумської області) з метою передачі в оренду визнано ТОВ «Оціночна
фірма Юніт». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 948,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 52,2 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Будівельників, 24 (балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Конотопське професійно-технічне училище») з метою передачі в оренду визнано ФОП
Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 050,00 грн.
6. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – гідротехнічна
споруда руслового шлюзу-регулятора на р. Ворскла за адресою: Сумська обл., Охтирський р-н, с. Куземин, вул. Кушнеренка, 90 (балансоутримувач – Боромлянське міжрайонне управління водного господарства) з метою передачі в оренду визнано ФОП
Міняйло О. І. Строк надання послуг з оцінки – 20 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 9 300,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 28.11.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди виросного ставу 4 (інвентарний
№ 293, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ650); дамба, водонапуск (інвентарний № 294, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ654); водовипуск (інвентарний
№ 295, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ652) та виросного ставу 5 (інвентарний № 296, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ651); дамба, водовипуск (інвентарний № 297, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ653); водонапуск (інвентарний
№ 298, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ655) за адресою: Тернопільська обл.,
Зборівський р-н, в межах земель Погрібецької сільської ради, за межами с. Погрібці, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано ТОВ
«Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 7 200,00 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення, територія службового
входу адмінбудинку площею 2,0 м2 за адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 150,00 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: площадка із залізобетонним покриттям площею 87,0 м2,
інвентарний номер 10330056, реєстровий номер 05379205.40.ББФЕРЮ038, за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського
обласного управління водних ресурсів визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися
30.11.2017

1.1.Окреме індивідуально визначене майно: група інвентарних об’єктів – 270 од.
(машини, обладнання, малоцінні необоротні активи, робочий одяг). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Харківський національний автомобільно-дорожній
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пушкінська, 106. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта згідно з Положенням (національними стандартами) оцінки майна та Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою
Постановою Кабінету міністрів України від 10.08. 1995 № 629, для відображення її в
договорі оренди та використання під час розрахунку орендної плати. Інформація про
замовника: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 7003866.
Платник: ТОВ «Сутра Харків». Переможець: ФОП Мокров О. П. Вартість робіт: 44 200,00
грн. Строк виконання: 5 днів.
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8 Нежитлове приміщення на першому поверсі будинку побуту загальною
площею 15,0 м2, за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, що обліковується на
балансі Харківського національного університету ім. В. В. Докучаєва
9 Нежитлове приміщення 10-го поверху площею 3,2 м2 та ділянка покрівлі будівлі площею 19,6 м2, загальною площею 22,8 м2
за адресою: м. Харків, вул. Сумська 25, що обліковується на балансі
ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету
імені М. В. Лисенка»
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ФОП Соро- ПФ Агенткіна І. М. ство «Схід»
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ПФ «Бонс»

7 Ділянка покрівлі 9-поверхового учбового з гуртожитком будинку
(інв. № 80843, літ. «А-9») загальною площею 37,2 м2 за адресою: м.
Харків, вул. Клочківська, 202, що перебуває на балансі Харківського торгівельно-економічного коледжу Київського національного
торгівельно-економічного університету

ФОП Сорокіна І. М.

6 Ділянка покрівлі 7-поверхової будівлі поліклініки (інв. № 1031001) загальною площею 30,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 8/10,
що перебуває на балансі Державної установи «Територіальне медичне
об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області»

2 500/5

5 Нежитлові приміщення підвалу у 11-поверховому житловому будинку
з підвалом, інв. № 10131000011, літ. «А-11», загальною площею
57,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 74, що перебувають
на балансі НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

ФОП Жари- ФОП СороТОВ «СВК»
хін Ю. В.
кіна І. М.

4 Нежитлові приміщення – кімн. № 26, 27, 29 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі ливарно-механічного виробництва корпусу № 5
загальною площею 350,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Лозівська, 5,
що перебувають на балансі ДП «ХЗЕА»

2 500/5

3 Нежитлові приміщення – кімн. № 10, 11 на підвальному (цокольному)
поверсі 5-поверхової будівлі навчального корпусу загальною площею
116,3 м2 за адресою: м. Харків, просп. Ювілейний, 65г, що перебувають на балансі Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка

Мета проведення
оцінки

ФОП Жарихін Ю. В.

2 Частина холу № 2 на 1-му поверсі різноповерхової (3-4) будівлі
учбового корпусу загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Квітки-Основ’яненки, 4/6, що перебуває на балансі ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

1 700/4

1 Нежитлові приміщення на першому поверсі 4-поверхового учбового
корпусу № 1 загальною площею 24,0 м2 за адресою: м. Харків, пл.
Фейєрбаха, 8, що перебувають на балансі Українського державного
університету залізничного транспорту

2 150/5

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

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

ПФ Агентство
«Схід»

№
з/п

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти оренди, що відбулися 07.12.2017

Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку
орендної плати

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ТОВ «СВК»
ПФ «Бонс»
ТОВ «Константа»

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

2 250/2

11 Частина коридору розташованого на 2-му поверсі 5-поверхової
будівлі учбового корпусу (пам’ятка архітектури) загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11, що перебуває
на балансі Харківського національного університету мистецтв ім. І. П.
Котляревського
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 24, частина кімн. № 1, 2, 8, 9, 10,
13, 14 на 2-му поверсі двоповерхової будівлі учбового корпусу (літ.
«А-20») загальною площею 59,58 м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Ізюм, вул. Київська, 10, що перебувають на балансі ДНЗ «Ізюмський регіональний центр професійної освіти»
13 Нежитлові приміщення – кімн. № 13, 13а, 14 на 1-му поверсі
6-поверхової адміністративної будівлі загальною площею 132,8 м2 за
адресою: за адресою: м. Харків, просп. Науки, 9 що перебувають на
балансі ДП «УкрНТЦЕнергосталь»

Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку
орендної плати
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

1 750/3

10 Нежитлове приміщення 10-го поверху площею 6,22 м2 та частина
покрівлі площею 51,1 м2, загальною площею 57,32 м2 за адресою: м.
Харків, вул. Сумська 25, що обліковується на балансі ДП «Харківський
національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка»

Мета проведення
оцінки

ФОП Сорокіна І. М.

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

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

2 769/4

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

№
з/п

2 175/2

ТОВ «СВК»
ПП «Радикал»
ТОВ «СВК»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Сорокі- ФОП СорокіТОВ
ТОВ «СВК» ПФ «Бонс» ФОП
на І. М.
на І. М. «Увекон–Харків» ТОВ «СВК»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ПП «Радикал»

Мета проведення
оцінки

ПФ «Бонс»

1 940/2
1 920/1
1 945/2
1 920/1
1 945/2
2 090/4
2 450/2
2 450/2
1 700/4
2 290/2
5 700/5
1 700/4
1 700/4
2 700/5
2 090/4

Продовження таблиці

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ФОП
ФОП Сорокіна І. М. Дрозд
Ю. О. ПФ «Бонс»

16 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 39 (майстерня) на першому
поверсі 16-поверхової будівлі гуртожитку № 5, інв. № 82553, літ. «А-16»,
реєстровий № 02071139.1.ЧПППИЕ036, загальною площею 8,0 м2 за
адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 57, що перебувають на балансі
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
17 Нежитлові приміщення – кімн. № 25 на першому поверсі 4-поверхової
адміністративної будівлі (з підвалом), інв. № 10310014, літ. «Б-4»,
загальною площею 6,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 26,
що перебувають на балансі Регіонального сервісного центру МВС в
Харківській області
18 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-14 на 2-му поверсі 2-поверхової
адміністративно-управлінської будівлі загальною площею 17,2 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 25, що
перебуває на балансі Головного управління статистики у Харківській області
19 Об’єкти нерухомого державного майна: одноповерхова нежитлова виробнича будівля прохідної загальною площею 22,8 м2; одноповерхова
нежитлова виробнича будівля складу, літ. «Б-1», загальною площею
225,1 м2; одноповерхова нежитлова виробнича будівля складу з допоміжними будівлями та спорудами загальною площею 304,4 м2, загальною площею 552,3 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н,
смт Безлюдівка, вул. Піщана, 9, що перебувають на балансі Харківського обласного управління водних ресурсів

1 700/4

11 Група інвентарних об’єктів – комплекс будівель і споруд Печенізь
кого лісництва № 1 загальною площею 129,68 м2, в тому числі:
кордон-дім (інв. № 01000002, літ. «Б»), площею 67,4 м2; погріб
(інв. № 01100001, літ. «Е»), площею 27,68 м2; вольєр для диких
тварин (інв. № 0100005, літ. «Ж»), площею 11,7 м2; силососховище
(інв. № 01200004, літ. «М»), площею 16,5 м2; сховище для шкір
(інв. № 01100007, літ. «Т»), площею 3,4 м2; туалет (інв. № 01100007,
літ. «У»), площею 3,0 м2; антена (інв. № 01200001, літ. «Ш»), 1 од.,
за адресою: Харківська обл., Печенізький р-н, сщ/рада Печенізька,
що перебуває на балансі ДП «Чугуєво-Бабчанського лісового
господарства»
12 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 1-38 (службова) на першому
поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 6, інв. № 82316, літ. «В-9»,
реєстровий № 02071139.1.ЧПППИЕ036, загальною площею 6,0 м2 за
адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 53, що перебувають на балансі
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
13 Нежитлові приміщення – частина кімн. № ХХІХ (підсобне) на цокольному поверсі 7-поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 82581, літ. «В-7»,
реєстровий № 02071139.1.ЧПППИЕ048, загальною площею 8,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 104е, що перебувать на балансі
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
14 Частина технічного поверху (4,0 м2) та частина покрівлі (11,6 м2) в 12поверховій будівлі виробничого корпусу (інв. № 4) загальною площею
15,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебуває на балансі Українського державного проектного інституту «Укрміськбудпроект»
15 Нежитлові приміщення – кімн. № 11, 12 на 1-му поверсі двоповерхової
будівлі гаража (інв. № 4, літ. «И-2») загальною площею 30,8 м2 м. Харків, вул. Кибальчича, 12а, що перебувають на балансі ДУ «Державний
науково-дослідний і проектний інститут основної хімії (НІОХІМ)»

1 700/4

1 Частина холу № 2 (за техпаспортом) на 1-му поверсі 5-поверхової
будівлі навчального корпусу загальною площею 4,0 м2 за адресою: м.
Харків, просп. Ювілейний, 65г, що перебуває на балансі Харківського
національного технічного університету сільського господарства імені
Петра Василенка
2 Частина холу № 9 (за техпаспортом) на 1-му поверсі 4-поверхової
будівлі навчального корпусу, пам’ятка архітектури, загальною площею
4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 19, що перебуває на балансі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
3 Частина холу № 22 (за технічним паспортом) на 1-му поверсі
4-поверхової будівлі навчального корпусу, пам’ятка архітектури, загальною площею 4,0 м2, за адресою: м. Харків, просп. Московський, 45, що
перебуває на балансі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
4 Частина холу № 3 (за техпаспортом) на 1-му поверсі 3-поверхової
будівлі навчального корпусу, пам’ятка архітектури, загальною площею
4,0 м2, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 92, що перебуває на
балансі Харківського національного технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка
5 Частина холу № 6 (за техпаспортом) на 1-му поверсі 3-поверхової
будівлі навчального корпусу, пам’ятка архітектури, загальною площею
4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 44, що перебуває на
балансі Харківського національного технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 одноповерхового будинку трансформаторної підстанції (інв. № 4086, літ. «З-1») загальною
площею 160,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18, що
перебувають на балансі ДП «Державний дослідний науково-дослідний
інститут організації і механізації шахтного будівництва»
7 Частина покрівлі 4-поверхової будівлі пожежного депо (інв.
№ 10310012, літ. Ж-4, реєстровий № 38631015.5.ШХРСЮЖ031) загальною площею 8,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кандаурова, 47, що
перебуває на балансі Головного управління Державної служби Украйни з
надзвичайних ситуацій у Харківській області
8 Частина покрівлі 5-поверхової будівлі пожежного депо (інв.
№ 10310008, літ. А-5, реєстровий № 38631015.140.МТЧУРМ039),
загальною площею 9,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Зернова, 4а, що
перебуває на балансі Головного управління Державної служби Украйни з
надзвичайних ситуацій у Харківській області
9 Частина фойє першого поверху 7-поверхової будівлі Університетського стоматологічного центру загальною площею 2,0 м2, за адресою:
м. Харків, просп. Перемоги, 51, що перебуває на балансі Харківського
національного медичного університету
10 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі та у підвалі адміністративної будівлі загальною площею 607,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України

3 200/5

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

4 250/2

№
з/п

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

приватизації

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 11.12.2017

Група інвентарних об’єктів бази відпочинку «Таврія» у складі: 14 корпусів (літери
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О) загальною площею 1 718,4 м2 і будівлі їдальні
загальною площею 477,8 м2, що перебуває на балансі Казенного підприємства «Кіровгеологія», за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Приморське
(Більшовик), вул. Чорноморська, б/н, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр».
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.
Частина майданчика з твердим покриттям площею 36,0 м2, що обліковується на
балансі ХФ ДП «Адміністрація морських портів України», за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 4, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі
за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20, що обліковується на балансі «Херсонської державної морської академії», переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 400,00 грн. Строк
виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбулися 05.12.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина холу
площею 6,0 м2 на п’ятому поверсі навчального корпусу № 4, що обліковується на балансі Хмельницького національного університету, за адресою: вул. Інститутська, 11/1,
м. Хмельницький визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки –
2 000,00 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 – приміщення загальною площею 43,6 м2 (у т. ч. площа загального користування – 7,7 м2) на другому поверсі
адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики у
Хмельницькій області, за адресою: вул. Л. Українки, 154, м. Полонне, Хмельницька обл.,
визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки –
2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина даху площею
9,0 м2 та одне антено-місце на даху лабораторного корпусу, що обліковується на балансі Донецького національного університету ім. Василя Стуса, за адресою: вул. Свободи,
36, м. Хмельницький, визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки –
2 500,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 418,4 м2 у будівлі складського призначення, що обліковується на балансі
Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: вул. Ю. Сіцінського, 8,
м. Хмельницький, визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – гідротехнічні споруди
ставу «Гамарня» (інвентарний № 1-308), що обліковуються на балансі ДП «Укрриба», за
адресою: с. Новоселиця, на території Полонської міської ОТГ, Полонський р-н, Хмельницька обл., визнано ТОВ «Орієнтир – Реформа». Вартість виконання робіт з оцінки –
6 400,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 9 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбулися 12.12.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина приміщення
їдальні на другому поверсі будівлі навчального корпусу № 1 площею 6,48 м2, що обліковується на балансі Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана
Огієнка, за адресою: вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.
визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина фойє площею
5,1 м2 на першому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі
Державної фіскальної служби України, за адресою: вул. Тернопільська, 13/3, м. Хмельницький визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об'єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 18,72 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,12 м2) на першому
поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Регіонального сервісного
центру МВС в Хмельницькій області, за адресою: вул. Західно-Окружна, 11/1, 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 Черкаській області про підсумки
конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 27.11.2017

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: частина приміщення вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 2 площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Слободяник Валерій Васильович. 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 – 1 200,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину літ. И-1 площею 53,2 м2 та буфету № 3
літ. И-1 площею 42,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська
філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка,
137, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Соломка Олександр
Іванович. Дата оцінки: 31.10.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 4 500,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху адміністративної будівлі площею
45,29 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному управлінні Смілянської об’єднаної
державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Ювілейна, 30, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України у Черкаській області. 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 – 2 350,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: приміщення на 1-му поверсі одинадцятиповерхової адмінбудівлі загальною площею 47,64 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 39. Платник робіт з оцінки: ФОП Чабаненко Юлія Анатоліївна. 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 – 1 020,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху адміністративної будівлі площею
90,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному управлінні Смілянської об’єднаної
державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Ювілейна, 30, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою». 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 – 2 350,00 грн.
6. Назва об’єкта оцінки: частина адмінбудівлі площею 145,21 м2, гаража площею
24,0 м2, загальною площею 169,21 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному управлінні
Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чер-

каській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, 76. Платник робіт з оцінки: Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Смілянського району. 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 – 2 350,00 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: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Придніпровський РВ в м. Черкаси УМВС
України в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Грибоєдова,
61, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Рогуляк Вадим Вадимович. Дата оцінки:
31.10.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ТОВ «Оціночна компанія «Мерило». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 150,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення двоповерхової адмінбудівлі площею 113,59 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл.,
м. Жашків, вул. Миру, 2. Платник робіт з оцінки: Жашківське підприємство теплових
мереж. Дата оцінки: 31.10.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано СОД Яременко Н. М. Термін виконання робіт – 2 календарних дні,
вартість послуг – 150,00 грн.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
1. Назва об’єкта оцінки: державна частка розміром 15,03 % у статутному капіталі
СТОВ «Канівський інкубатор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19000, Черкаська
обл., м. Канів, вул. 1 Травня, 39. Дата оцінки: 31.10.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Контакт-Сервіс». Термін виконання
робіт – 7 календарних днів, вартість послуг – 7 500,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки
конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 04.12.2017

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: частина приміщення адмінбудівлі площею 63,3 м2, приміщення Манежу площею 103,0 м2, частина приміщення гаража площею 87,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Патона, 5,
смт Маньківка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Маньківська районна державна
лікарня ветеринарної медицини. Дата оцінки: 31.10.2017. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 360,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину площею 100,21 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Лівобережне міжрайонне управління водного
господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гайдара, 1, с. Благодатне, Золотоніський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Єщенко Валентина Іванівна. Дата оцінки: 31.10.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 2 350,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі душової-котельні площею 101,88 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Золотоніський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка,
33, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Крокус Енерго». Дата
оцінки: 31.10.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності
визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 2 360,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки:: комплекс нежитлових будівель, до якого входять: ветлабораторія підвал (літ. а-4) – 303,2 м2; ветлабораторія 1-й поверх (літ. а-4) – 298,4 м2;
ветлабораторія 2-й поверх (літ. а-4) – 306,5 м2; частина ветлабораторія 3-й поверх
(літ. а-4) – 262,5 м2; частина ветлабораторії 4-й поверх (літ. а-4) – 129,1 м2; хімічне
відділення1-й поверх (літ. б-2, б-2) – 108,6 м2; хімічне відділення 2-й поверх (літ. б-2,
б-2) – 112,0 м2; склад (літ. в-1, група 1, приміщення 1) – 31,1 м2; склад (літ. в-1, група
1, приміщення 2) – 31,1 м2; гараж (літ. Л-1 група 2, приміщення 1) – 49,3 м2; віварій
(літ. з-1) – 169,6 м2; навіс (літ. к) – 80,3 м2; сарай (літ. е) – 7,3 м2; погреби (літ. ж, д) –
21,0 м2, 18,2 м2; погріб (літ. м) – 11,7 м2; огорожа № 1, 2; водоколонки № 3, 4. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління держпродспоживслужби у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська,120,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Черкаська регіональна державна лабораторія
державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Дата оцінки: 31.10.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість
послуг – 10 050,00 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: приміщення на 1-му поверсі (№ 104) та частина приміщення загального користування будівлі відділення статистики загальною площею 28,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у
Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Жашків,
вул. Миру, 2. Платник робіт з оцінки: Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області. Дата оцінки: 30.11.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 200,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення стоматологічного кабінету площею
30,98 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний
заклад «Канівське вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Енергетиків,135, м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Шкарупа Петро Миколайович. Дата оцінки: 31.10.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 150,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки майна, що відбувся 05.12.2017

Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями конкурсів визнано:
ТОВ «Оцінка – Інформ» на об’єкт незавершеного будівництва державної власності – клуб, що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь» (вул. Сагайдачного, 7,
с. Гордівці, Хотинський р-н, Чернівецька обл.). Мета проведення оцінки: приватизація
шляхом продажу на аукціоні під розбирання без земельної ділянки. Вартість та строк
виконання робіт з оцінки: строк виконання робіт – 20 календарних днів, вартість виконання робіт – 5 400,00 гривень;
ФОП Читайло Валентину Василівну на вбудоване приміщення (1-39) площею
13,7 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 2 (літ. А) за адресою: м. Чернівці,
вул. Небесної Сотні, 2а, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість
та строк виконання робіт з оцінки: 1 700,00 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 29.11.2017

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення площею 12,9 м2 першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Державної фіскальної
служби України та в оперативному управлінні (користуванні) Прилуцької об’єднаної
державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській області, за
адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 214 (вартість виконання робіт
з оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення загальною площею 61,8 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Прилуцького агротехнічного
коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
частина холу першого поверху адмінбудівлі площею 3,0 м 2, що перебуває
на балансі Апеляційного суду Чернігівської області, за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних
дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
частина нежитлового приміщення площею 7,5 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка 95 (вартість виконання
робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 38,0 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за
адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14 (вартість виконання
робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення лінійного апаратного залу (ЛАЗ) площею 1,0 м2
будівлі АРС Чернігівського комплексу ЗНС, що перебуває на балансі Регіонального
структурного підрозділу Київський районний центр «Київцентраеро» ДП обслуговування повітряного руху України, за адресою: м. Чернігів, 12, Аеропорт «Шестовиця»
(вартість виконання робіт з оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
частина вестибуля площею 21,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу (будинок коледжу), що перебуває на балансі Академії Державної пенітенціарної
служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 34 (вартість виконання робіт з оцінки –
2 190 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 16,4 м2 будівлі спортивного комплексу, що перебуває на балансі 8-го Навчального центру Державної спеціальної служби транспорту,
за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 18 (вартість виконання робіт з оцінки –
2 190 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна).
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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 06.12.2017

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єктах:
нежитлові приміщення магазину площею 53,1 м2, що перебувають на балансі ДП
«Торговий дім «Сіверщина», за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, 62а (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення загальною площею 581,8 м2, у т. ч.: підвалу – 291,35 м2,
першого поверху – 16,1 м2, другого поверху – 10,5 м2, третього поверху – 263,85 м2
триповерхової будівлі, що перебувають на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 78,1 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Центральна, 6 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2, кімнати № 205 ЛАЗ технічної
будівлі майданчика № 1 ТРЛК, що перебуває на балансі Регіонального структурного
підрозділу Київського районного центру «Київцентраеро» ДП обслуговування повітряного руху України, за адресою: Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Голінка, вул. Першотравнева, 131а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних
дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 88,3 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою:
Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Центральна, 6 (вартість виконання робіт з оцінки –
2 190 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 5,0 м2 одноповерхової будівлі зв’язку, що перебуває на балансі Виробничого
підрозділу «Київське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних
робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця» та перебуває за адресою:
м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 12 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк –
5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 34,4 м2 на третьому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою:
Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 25,94 м2 на першому поверсі будівлі лікарні
(з поліклінікою), що перебуває на балансі ДУ «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області», за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 217 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних
дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
бокс споруди гаража № 709 площею 162,0 м2, що перебуває на балансі філії
«Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Чернігівська обл., Козелецький
р-н, с. Десна, вул. Ювілейна, 7 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк –
5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
частина нежитлового вбудованого приміщення площею 8,06 м2 першого поверху будинку зв’язку, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Київське територіальне
управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»
ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Станіслава Змачинського, 113 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних дні
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

Адреса об’єкта оцінки
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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
14.12.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина адміністративної будівлі «А- 9» площею 14,7 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12 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 – 3 календарних днів;
частина адміністративної будівлі «А- 9» площею 108,0 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12 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 – 3 календарних днів.
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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 14.12.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбувся 18.12.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 3-1 – №
3-4) загальною площею 92,8 м2 на цокольному поверсі одноповерхового дитячого
садка (літ. А), що перебувають на балансі Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету, за адресою: 23124, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Чернятин, вул. Першотравнева, 25 з метою продовження дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: част. № 2 (2,9 м2), № 8
(12,1 м2) загальною площею 15,0 м2 на 11-му поверсі 11-поверхової адмінбудівлі (літ.
А), що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області,
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності – нежитлових вбудованих приміщень (№
1 – № 4) загальною площею 41,3 м2 у прим. № 1 на 1-му поверсі пральні (літ. № 26), що
перебувають на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мартинівка,
вул. Яжука, 20 (колишня Леніна,1) з метою укладення договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності – нежитлового вбудованого приміщення
№ 8 площею 10,9 м2 на 1-му поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі (літ. О2),
що перебуває на балансі Управління Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Театральна, 10 з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 1 950 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбувся 26.12.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень част. № 2 (2,0 м2), част. № 23
(1,7 м2), № 24 (12,3 м2) загальною площею 16,0 м2 на 11-му поверсі 11-поверхової
адмінбудівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15
з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 100 грн;
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Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
приміщення адміністративно-побутового комбінату загальною площею 3 718,3 м2,
літер «А-2», за адресою: 45300, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул.
Миру, 61 визнано ФОП Мірчук О. В., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні, ціна виконання робіт з оцінки –
4 510,61 грн, строк виконання робіт з оцінки – 7 календарних днів;
будівля столярної майстерні загальною площею 142,3 м2, літер «К-1», за адресою:
45300, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул. Миру, 61 визнано ФОП
Мірчук О. В., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні, ціна виконання робіт з оцінки – 4 510,61 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 7 календарних днів;
будівля матеріального складу загальною площею 297,8 м2, літер «I-1», за адресою:
45300, Волинська обл., Іваничівський р-н., с. Грибовиця, вул. Миру, 61 визнано ТОВ
«Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні, ціна виконання робіт з оцінки – 4 500,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 6 календарних днів;
будівля цеху їдальні загальною площею 461,3 м2, літер «М-1», за адресою: 45300,
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул. Миру, 61 визнано ТОВ «Волиньексперт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні, ціна виконання робіт з оцінки – 4 800,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 7 календарних днів;
будівля клуб-буфету загальною площею 436,0 м2, літер «П-1», за адресою: 45300,
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул. Миру, 61 визнано ТОВ «Волиньексперт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні, ціна виконання робіт з оцінки – 4 800,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 7 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності визнано ТОВ
«Волинь-експерт» для проведення незалежної оцінки майна – будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1 721,3 м2
за адресою: 44101, Волинська обл., смт Ратне, вул. Шевченка, 57, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на
аукціоні; ціна виконання робіт з оцінки – 4 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

Термін вико- Вартість
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2
3 710

1 Нежитлове приміщення горища та
частина даху
2 Нерухоме майно

4

13,0
м. Київ, вул. Лавр(в т. ч. 10,0 ська, 10
та 3,0)
838,1
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Королівка, б/в «Дубрава»
Нежитлові при249,3
м. Київ, вул. Механізаміщення
торів, 6
Нежитлове примі67,0
м. Київ, вул. Бульварнощення – об’єкт кульКудрявська, 21
турної спадщини
Нежитлове примі10,5
м. Київ, вул. Бульварнощення – об’єкт кульКудрявська, 21
турної спадщини
Нежитлове при136,9
м. Київ, вул. Флоренміщення
ції, 1/11
Нежитлове при18,9
м. Київ, вул. Гарміщення
матна, 2
Частина нежитлового 2,0
м. Київ, вул. Пироприміщення
гова, 9
Частина нежитлового 2,0
м. Київ, вул. Тургенєвприміщення
ська, 8 – 14
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м. Київ, вул. Тургенєвміщення
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Нежитлові при28,9
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Частина нежитлового 1,0
м. Київ, вул. Борщагівприміщення
ська, 115/3
Нежитлові при201,9
м. Київ, просп. Переміщення
моги, 50
Нежитлове при17,0
м. Київ, вул. Межигірміщення
ська, 43

СОД –
переможець

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 14.12.2017

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 19.12.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 29.11.2017
№
Назва об’єкта оцінки Площа, м2
з/п

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності – частини (1/10) металевої радіовежі (інв.
№ 005169), що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Південно-Західна
електроенергетична система» державного підприємства «Національна енергетична
компанія «Укренерго», за адресою: Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Коцюбинського, 23, на території СО «Погребищенські електричні мережі» ПАТ
«Вінницяобленерго», з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн.

1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «КНУ». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37г. 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.
2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Індустріальний коледж ДВНЗ «КНУ». Адреса: м. Кривий Ріг, вул.
Ю. Смирнова, 47. 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.
3. Назва об’єкта: частина даху площею 10,0 м2 та балкон площею 5,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Адреса:
м. Дніпро, вул. С. Єфремова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 4 200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 153,8 м2. Балансоутримувач: Марганецький коледж ДВНЗ «НГУ». Адреса: м. Марганець, вул. Лермонтова, 8.
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.
5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 59,5 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 5,0 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг – 2 350,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,18 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 2,88 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Експерт Сервіс». Вартість послуг – 4 200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 11,3 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 2,3 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 3 850,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 68,4 м2 (у т. ч. площа загального користування – 11,4 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська
експертна група». Вартість послуг – 3 750,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 36,74 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 3,34 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 – 3 750,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 301,4 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Макарова, 27м. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група».
Вартість послуг – 4 100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 48,8 м2 (у т. ч. площа загального користування – 4,4 м2). Балансоутримувач: ДП 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 Данильченко В. В. Вартість
послуг – 4 100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: частина зовнішньої поверхні димової труби котельні площею
48,0 м2 та майданчик площею 7,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість послуг – 4 200,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 33,0 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 2,1 м2). Балансоутримувач: ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Адреса:
м. Дніпро, вул. П. Калнишевського (Косіора), 27к. 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.
14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 157,5 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 32,0 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Експерт Сервіс». Вартість послуг – 3 900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

Над номером працювали:
О. В. ЦАРУЛІЦА (видавнича підготовка)
Л. П. ПЮРА (дополіграфічна підготовка)

15. Назва об’єкта: механічний цех площею 203,4 м2, металева естакада площею
292,2 м2 та коридор площею 8,2 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: м. Волноваха, вул. Центральна, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».
Вартість послуг – 4 500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: будівля кафе «Уют», літ. А, загальною площею 329,2 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 23/1. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2 900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: будівля магазину, літ. А-1, загальною площею 49,5 м2. Балансоутримувач: КП «Комбінат виробничих підприємств». Адреса: м. Дніпро, вул. Снігова, 9д.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2 900,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта: будівля медпункту № 68 загальною площею 102,6 м2. Балансоутримувач: КП «Комбінат виробничих підприємств» Адреса: м. Дніпро, вул. Повітряна,
5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2 900,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
19. Назва об’єкта: об’єкт нерухомого майна – спортивний комплекс (недіючий),
літ. А-3, загальною площею 780,6 м2 з прибудовами літ. А1-1, літ. А2-1, літ. А3-1, ґанками літ. а, літ а1, сходами літ. а2. Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський трубний
завод». Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг –
5 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 26.12.2017

1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 68,2 м2
(у т. ч. ґанок 8,86 м2). Балансоутримувач: Новомосковський коледж Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Адреса: м. Новомосковськ,
вул. Гетьманська, 236. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість послуг –
4 150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 305,5 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара.
Адреса: м. Дніпро, вул. Бердянська, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 3 350,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 13,09 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість
послуг – 2 750,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 15,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул.
Каткова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3 410,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 103,4 м2.
Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Жовті
Води, вул. Залізнична, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 350,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 7,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 350,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,6 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «ПДАБтаА». Адреса: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 3 735,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 121,4 м2.
Балансоутримувач: Автогосподарство ГУМВС України в Дніпропетровській області.
Адреса: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 146. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 3 350,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 1 229,4 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Ударників, 42к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість послуг – 3 370,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 32,57 м2 та
асфальтований майданчик площею 160,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний
машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 390,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,48 м2. Балансоутримувач: ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Дніпропетровській
області». Адреса: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість послуг – 3 240,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 30,2 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг,
просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг –
2 750,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,7 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг,
просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг –
2 750,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 782,8 м2.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації. Адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 34. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 3 380,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: частина даху площею 30,0 м2, нежитлове вбудоване приміщення площею 4,8 м2, площа загального користування – 5,2 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка
В.Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко
В. В. Вартість послуг – 3 360,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ А п/д, загальною
площею 141,6 м2, навіс літ. а. Балансоутримувач: ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 10б. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Розмір земельної ділянки: –. Дата оцінки: 31.12.2017. Замовник/платник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість
послуг – 5 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

ÔоÍд дЕржавÍого маÉÍа
УкраїÍи повідомËßє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.03.2018

м. Київ

№ 422

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду
державного майна України від 27 грудня 2017 р. № 1955
«Про затвердження помісячних графіків завершення підготовки
об’єктів груп В, Г до продажу в 2018 році» (із змінами)

У зв’язку з набранням чинності 07 березня 2018 р. Законом України
від 18 січня 2018 р. № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального
майна» та з метою приведення у відповідність до цього закону нормативних актів
Фонду державного майна України НАКАЗУЮ:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 27 грудня 2017 р. № 1955 «Про затвердження помісячних графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2018 році» (із змінами).
2. Управлінню з питань планування та пільгового продажу Департаменту
підготовки та продажу об’єктів приватизації Фонду державного майна України
забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях державних
органів приватизації.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

В. ТРУБАРОВ
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