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зАсНОВАНО У ВеРесНІ 1993 РОкУ

підсУмКи продажУ об’ЄКтів грУпи а
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вагон пересувний 1990 р. в. за адресою: 22721, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Жорнище,
вул. Бойка, що не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Жорнище», що перебуває на балансі ПАТ «Жорнище». Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 13 070,40
грн, у т. ч. ПДВ – 2 178,40 грн.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно – склад для зберігання готової продукції, реєстр.
№ 5383767.1.ААБББК487, площею 484,1 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: Волинська обл.,
Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 114а. Об’єкт приватизації розташований
на земельній ділянці площею 0,1564 га. Вид використання земельної ділянки: для обслуговування адміністративного, складських та виробничих приміщень, кадастровий номер 0721410100:01:003:2280. Приватизовано
фізичною особою – підприємцем, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 188 880,00 грн з урахуванням
ПДВ, у т. ч. ПДВ – 31 480,00 грн, ціна об’єкта нерухомості – 94 320,00 грн з урахуванням ПДВ, у т. ч. ПДВ –
15 720,00 грн, ціна земельної ділянки – 94 560,00 грн з урахуванням ПДВ, у т. ч. ПДВ – 15 760,00 грн.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Окреме індивідуально визначене майно – господарська будівля площею 104,5 м2 за адресою:
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Рєпіна, 8, що перебуває на балансі ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат». Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 54 720,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 9 120,00 грн.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові будівлі у складі: літ. А – адмінбудівля загальною площею 524,3 м2, літ. Г – дизельна загальною площею 20,1 м2, літ. Д – гараж загальною площею 65,0 м2, літ. В – туалет, огорожа та споруди

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля складу-магазину загальною площею 165,4 м2 разом із земельною ділянкою
за адресою: м. Дубно, пров. Центральний, 12, що не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Дубноцукор». Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 179 252,40 грн,
у т. ч. ПДВ – 29 875,40 грн (вартість будівлі – 129 642,00 грн, у т. ч. ПДВ – 21 607,00 грн; вартість земельної ділянки – 49 610,40 грн, у т. ч. ПДВ – 8 268,00 грн).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Комплекс будівель і споруд: будівля лінійної ділянки (літ. А) загальною площею 34,7 м2, будівля лінійної ділянки (літ. Б) загальною площею 95,4 м2, навіс (літ. В), гараж (літ. Г) загальною площею 344,1 м2,
вимощення (№ І) площею 783 м2, ворота (№ 2), огорожа (№ 1) за адресою: Херсонська обл., м. Каховка,
вул. Некрасова, 10. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за
738 284,40 грн, у т. ч. ПДВ – 123 047,40 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно – нежитлові приміщення гаражів (літера «Б») загальною площею забудови 39,4 м2 за адресою: Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м. Заліщики, вул. О. Ольжича,
5а/1. Приватизовано фізичною особо за 44 697,60 грн, у т. ч. ПДВ – 7 449,60 грн.

підсУмКи продажУ об’ЄКтів грУпи д
будівництва – 271 011,84 грн, у т. ч. ПДВ – 45 168,64 грн; ціна продажу земельної ділянки – 185 722,68 грн, у т. ч. ПДВ – 30 953,78 грн)
(комунальна власність).

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Об’єкт незавершеного будівництва комунальної власності територіальної громади с. Данилово Хустського району – сільський
будинок культури (під розбирання) разом із земельною ділянкою
за адресою: 90443, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Данилово,
вул. Миру, 54, що перебуває на балансі Данилівської сільської ради.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1898 га, кадастровий номер 2125382600:01:001:0110, цільове призначення: для будівництва
та обслуговування будівель закладів освіти. Приватизовано шляхом
продажу на аукціоні фізичною особою – підприємцем за 456 734,52
грн, у т. ч. ПДВ – 76 122,42 грн (ціна продажу об’єкта незавершеного

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

разом із земельною ділянкою площею 0,0551 га за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Грушевського (Куйбишева), 7. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву
на участь в аукціоні, за 473 750,40 грн, у т. ч. ПДВ – 78 958,40 грн, з них: ціна об’єкта – 419 842,80 грн,
у т. ч. ПДВ – 69 973,80 грн; земельної ділянки – 53 907,06 грн, у т. ч. ПДВ – 8 984,60 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ

ОФІЦІйНе ВиДАННЯ ФДМУ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Об’єкт незавершеного будівництва – резервуар дощових та
стічних вод разом із земельною ділянкою за адресою: Житомирська
обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55з, що перебував на балансі ВАТ «Сервіс». Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,0728 га,
кадастровий номер 1810900000:01:006:0935, цільове призначення:
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Приватизовано юридичною особою, яка єдина
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подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 39 758,40
грн, у т. ч. ПДВ – 6 626,40 грн (ціна продажу об’єкта незавершеного
будівництва – 13 803,60 грн, у т. ч. ПДВ – 2 300,60 грн, ціна продажу
земельної ділянки – 25 954,80 грн, у т. ч. ПДВ – 4 325,80 грн).
Об’єкт незавершеного будівництва – очисні споруди з бункерним
пристроєм разом із земельною ділянкою за адресою: Житомирська
обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55ж, що перебував на балансі ВАТ «Сервіс». Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,1284 га,
кадастровий номер 1810900000:01:006:0934, цільове призначення:
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Приватизовано юридичною особою, яка єдина
подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 82 843,20
грн, у т. ч. ПДВ – 13 807,20 грн (ціна продажу об’єкта незавершеного
будівництва – 39 500,40 грн, у т. ч. ПДВ – 6 583,40 грн, ціна продажу
земельної ділянки – 43 342,80 грн, у т. ч. ПДВ – 7 223,80 грн).
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орЕНда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОвЕдЕННЯ кОНкуРсів На ПРавО ОРЕНди майНа
ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФДМУ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО ОДеськІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ НА пРАВО
УклАДеННЯ ДОгОВОРУ ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору
оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі ДП «Адміністрація морських портів
України», орган управління – Міністерство інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення (частина вестибуля) першого поверху
(першого рівня) (інв. № 073000, реєстровий № 38727770.10.АААИГА987) загальною площею
142,68 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Приморська, 6.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 2 109 971,00 (два мільйони сто дев’ять тисяч
дев’ятсот сімдесят одна гривня 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць становить 31 649,57 (тридцять одна тисяча шістсот сорок дев’ять гривень 57 коп.) (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди
порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення торговельного об’єкта
з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів; строк оренди – 2 (два) роки
11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних
плат, – 189 897,42 грн (без урахування ПДВ) на банківські реквізити: одержувач: РВ ФДМУ по Одеській
області, код: 20984091, рахунок № 37318033000044, МФО 820172 в Державній казначейській службі
України, м. Київ, призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди
державного нерухомого майна площею 142,68 м2»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менше як за шість місяців; конкурс проводиться з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається
переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру
орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в
повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця
до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне утримання та використання
об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта
оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість
за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку за землю протягом 15 робочих днів
з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його
в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та відшкодувати балансоутримувачу збитки у
разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну
оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів
з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови
від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником
конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти
договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається
та перераховується до Державного бюджету України; гарантійні внески протягом семи робочих днів

з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу
та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у випадку відкликання
претендентом поданих матеріалів після останнього дня строку для їх подання сплачений гарантійний
внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі
обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про претендента, у т. ч. банківські реквізити; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
претендентом в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента – 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;
відомості про претендента – фізичної особи: копія документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного
реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту
суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку. Пропозиції претендентів
мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються
до регіонального відділення у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях
та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати проведення
конкурсу, до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за тел.: 731-40-59, 731-50-38.
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-10
на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 10, інв. № 10132000019,
літ. А-5, загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Дизайнерський,
4, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 17.01.2018, становить 24 200,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 1 858,80 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п.
4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до
13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337,
призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
лютий 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 309,80 грн, при орендній
ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення побутових пральних машин.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу протягом місяця з моменту підписання договору оренди повинен сплатити
завдаток в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься
в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на
суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у
порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса
і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.

9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується
до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями
її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906, зі змінами,
та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.2013 № 201, зі змінами.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) 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;
б) 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
(за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні
(до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості

пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом
«На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача)
та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація
про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на
наступний після вихідного дня день о 10.00.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ по
Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна,
що відбувся 21.03.2018

Вважати конкурс на право оренди державного майна – частини нежитлового приміщення – кімн. 84 у підвалі 6-поверхової учбово-адміністративної будівлі, літ. А-6,
інв. № 10310001, реєстровий № 23322597.1.ХПШРЛК001, загальною площею 8,69 м2
за адресою: м. Харків, просп. Московський, 75, що перебуває на балансі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України, таким, що не відбувся.
Вважати конкурс на право оренди державного майна – частини одноповерхового
навісу № 42, інв. № 42, загальною площею 61,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного
забезпечення», таким, що не відбувся.
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення
РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна – частини холу
№ 2 на 1-му поверсі різноповерхової (3-4) будівлі учбового корпусу, інв. № 60580,
літ. А-4, загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненка,
4/6, що перебуває на балансі ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури
та дизайну», з єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого
відповідають оголошеним умовам його проведення, – ФОП Бєлєвцовим О. В.

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство внутрішніх справ
України
2 Міністерство освіти і науки України
3 Міністерство освіти і науки України
4 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому
нального господарства України
5 Державне космічне агентство
України
6 Державне космічне агентство
України
7 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому
нального господарства України
8 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

08805223, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Дніпропетровській області», м. Дніпро,
вул. Полігонна, 16, тел. 46-70-41
02066747, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-38-01
02541697, Криворізький професійний гірничо- металургійний ліцей, м. Кривий
Ріг, вул. Бикова, 13, тел. (0564) 64-33-15
02497789, Державне підприємство «Дніпропетровський державний проектний
інститут житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект», м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 29, тел. (0562) 744-13-32
14313369, Державне підприємство «Дніпровський проектний інститут», м. Дніпро, вул. Театральна, 6, тел. (056) 770-82-02
14313369, Державне підприємство «Дніпровський проектний інститут», м. Дніпро, вул. Театральна, 6, тел. (056) 770-82-02
02497789, Державне підприємство «Дніпропетровський державний проектний
інститут житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект», м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 29, тел. (0562) 744-13-32
14309787, Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», м. Жовті Води, вул. Горького, 2, тел. (05652) 9-59-14

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Дніпро, вул. Полігонна, 16 12,48
115 203,00
2 роки
Розміщення благодійної організації на площі, що не використовується для прова11 місяців
дження підприємницької діяльності

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове вбудоване приміщення

–

Нежитлове вбудоване приміщення
Нежитлові вбудовані приміщення
Нежитлове вбудоване приміщення

Інформація відсутня

38,22

448 550,00

Інформація відсутня

49,2

68 138,00

2 роки
11 місяців
1 рік

18,9

66 340,00

1 рік

Розміщення суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з ремонту об’єктів
нерухомості

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
1 рік

Розміщення благодійної організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою; інше використання державного майна
Розміщення тренажерного залу

2 роки
11 місяців

Інше використання державного майна (виробництво хімічної продукції); розміщення
складу; інше використання державного майна (вантажний майданчик)

Нежитлове вбудоване приміщення
Нежитлове вбудоване приміщення
Нежитлове вбудоване приміщення
Нежитлові приміщення

місцезнаходження

м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72
м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 13
02497789.3.АААЖЖИ758 м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4
ИМЕГРП033

м. Дніпро, вул. Театральна, 6

95,0

582 635,00

ИМЕГРП054

м. Дніпро, вул. Театральна, 6

953 150,00

02497789.4.ДБЕЦРЕ591

м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3

109,39;
34,2
160,9

14309787.12.ЮУЛТПА5391 м. Камянське, просп. Антошкіна, 179, будівля 752

754,2;
68,8;
177,0

1 091 867,00
1 021 880,00

Розміщення фінансової установи (відділення банку)
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ 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 номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн
33689922.31АААЖЛБ798 м. Коростень,
568,5
963 106,00
вул. Сосновського,19

№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1 Міністерство оборони 35212338, Житомирська філія концерну «Військторгсервіс»,
Нежитлові приміщення
України
м. Житомир, просп. Миру, 22, тел./факс 41-69-61
магазину (літ. А)

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення кафе (у т. ч. 66,3 м2 з продажем
товарів підакцизної групи)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київструктури України ська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
2
номер майна
площа, м ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
Приміщення №101,102 на 2-му поверсі будівлі
–
Київська обл., м. Бо21,0
855 900,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають
надземних перонних бригад (інв. № 47468)
риспіль, Аеропорт
послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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
№
з/п

Назва органу управління

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

1 Міністерство економічного 04728690, ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляюрозвитку і торгівлі України чих систем», 79008, м. Львів, вул. М. Кривоноса, 6, тел. 239-92-00

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлові вбудовані приміщення в одноповерховій
прибудові 2-4-поверхового лабораторного корпусу

Інформація відсутня

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнахозагальна
вартість майна за неза- максимально можмета використання
дження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
м. Львів, вул.
84,3
854 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не викорисВинниченка, 30
станом на 31.01.2018
товується для провадження підприємницької діяльності

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ 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 овіти 02071197, Харківський національний університет імені В. Н. Каразі- Нежитлове приміщення – частина коридору № XIІ на 5-му поверсі 14-поверхового учбового корпусу
_
м. Харків, майдан
18,0
202 100,00
1 рік
і науки України
на, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, тел. (057) 705-12-36
№ 3 (фізична сторона), інв. № 10130004, літ. за техпаспортом А-14, пам’ятка архітектури
Свободи, 4
2 Міністерство овіти 02071197, Харківський національний університет імені В. Н. Каразі- Нежитлове приміщення – частина коридору № XLVI на 4-му поверсі 14-поверхового учбового корпусу
_
м. Харків, майдан
16,0
179 600,00
1 рік
і науки України
на, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, тел. (057) 705-12-36
№ 10 (хімічна сторона), інв. № 10130010, літ. за техпаспортом А-14, пам’ятка архітектури
Свободи, 4
3 Міністерство аграр- 38494092, ДП «ХПТП», 61068, м. Харків, вул. Тарасівська, 6,
Нежитлові приміщення, а саме: кімн. № 7, 10 (згідно з техпаспортом кабінети) на 1-му поверсі вироб3585
м. Харків, вул. Та461,3
1 868 900,00
1 рік
ної політики та про- тел. (057) 719-11-10
ничого будинку, літ. «И-2», інв. № 890, загальною площею 41,2 м2; кімн. № 6 (згідно з техпаспортом
расівська, 6
довольства України
цех посуду), кімн. № 3 (згідно з техпаспортом склад), кімн. № 34 (згідно з техпаспортом компресорна)
на 1-му поверсі виробничого будинку, літ. «П-2», інв. № 424, загальною площею 420,1 м2

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

мета використання
Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення: офіса на площі 41,2 м2; виробництва на площі 420,1 м2

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Державний комітет
телебачення і радіомовлення України
2 Міністерство освіти
і науки України
3
4
5
6
7

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса,
контактний телефон)
02473145, Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Техніка», 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25, тел. 272-10-90
02125289, Київський національний лінгвістичний університет, 03150, вул. Велика Васильківська, 73, тел. 287-33-72

найменування

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – нежитлове приміщення
на другому поверсі будівлі

02473145.2.ЮЮХКЛР568

Нерухоме майно – частина нежитлового
–
приміщення першого поверху навчального
корпусу № 2, літ. А
Міністерство освіти 02070884, ДВНЗ «Київський національний економічний
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
–
і науки України
університет імені Вадима Гетьмана», 03057, м. Київ, просп. (антресоль навчального корпусу № 7)
Перемоги, 54/1, тел.: 456-50-55, 257-51-75, факс 226-25-73
Міністерство внутріш- 08672963, Оболонське РУ ГУ МВС України в м. Києві, 04212, Нерухоме майно – нежитлові приміщення
–
ніх справ України
м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 2а, тел. 426-79-76
Міністерство інфра- 13738233, 08324, Київська обл., Бориспільський р-н,
Нерухоме майно – нежитлові примі19477064.1. СШФШЕЛ2621
структури України
с. Гора (Аеропорт, м. Бориспіль, Київська обл., 08300),
щення на 1-му та 2-му поверхах будівлі
тел. 351-61-15, факс 351-66-55
тренажерів
Національний банк 00032106, Національний банк України, 01601, м. Київ,
Нерухоме майно – частина нежитлового
00032106.6. БХФВП002
України
вул. Інситутська, 9, тел. 253-38-22
приміщення адміністративної будівлі літ. «А»
Національний банк 00032106, Національний банк України, 01601, м. Київ,
Нерухоме майно – частина нежитлового
00032106.31. КГМПХР011
України
вул. Інститутська, 9, тел. 253-38-22
приміщення адміністративної будівлі літ. «А»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимально
загальна
незалежною оцінможливий строк
мета використання
площа, м2
кою, грн
оренди
м. Київ, вул. Обсерва23,2
459 000,00
2 роки
Розміщення торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції
торна, 25
станом на 31.01.2018
11 місяців
місцезнаходження

м. Київ, вул. Лабораторна, 3
04053, м.Київ, Львівська
площа, 14
04212, м.Київ, вул. Маршала Малиновського, 2а
03151, м.Київ, просп. Повітрофлотський, 76

6,0

135 762,00
станом на 31.12.2017

2 роки
11 місяців

165,8

3 642 010,00
станом на 31.01.2018

2 роки
11 місяців

2,0

36 290,00
станом на 31.12.2017
2 754 104,00
станом на 31.01.2018

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

Розміщення банкомата

20 726,00
станом на 31.12.2017
36 980,00
станом на 31.12.2017

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

Розміщення банкомата

194,5

м. Київ, вул. Пухівська, 7а

1,5

м. Київ, вул. Інститутська, 11б

1,5

Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів – 2,0 м2; торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, що
призначається для навчальних закладів, – 2,0 м2; надання послуг з друку документів – 2,0 м2
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

Розміщення майстерень та тренажерного обладнання (інше використання)

Розміщення банкомата

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».
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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВінницЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № ІІ
площею 104,0 м2 у підвалі п’ятиповерхового гуртожитку (літ. А), що перебуває
на балансі Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23000, Вінницька обл., Барський
р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 11/14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ правового забезпечення та орендних відносин державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Школьнік В. В. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балан
сова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.02.2018: відновна –
165 472,00 грн, залишкова – 13 029,22 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,4 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 5 (40,0 м2),
№ 7 (22,6 м2) загальною площею 62,6 м2 на цокольному поверсі будівлі літ. «А»,
що перебувають на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації
України в Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Грушевського, 64. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ правового забезпечення та орендних відносин державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Свінціцький М. В. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018:
відновна – 19 216,33 грн; залишкова – 0,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 2,4 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля кафе-їдальні з тамбуром та прибудовами
(літ. А, а, А1, А2, А3) загальною площею 292,6 м2, погріб (літ. Б) загальною площею 41,3 м2, що не увійшли під час приватизації до статутного (складеного) капіталу
ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий завод» та перебувають на позабалансовому рахунку
ТОВ «Енорго-Сфера». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Вищеольчедаїв, вул. Романа Коваля, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ правового забезпечення та орендних відносин державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Енерго-Сфера». Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 будівля, 1 погріб. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.01.2018: будівля кафе – їдальня
з тамбуром та прибудовами (літ. А, а, А1, А2, А3), відновна – 49 636,00 грн; залишкова –
49 636,00 грн; погріб (літ. Б) відновна – 3 061,00 грн; залишкова – 3 061,00 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним
призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 5,9 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: внутрішні мережі каналізації d100; артскважина
№ 2 d219, що не увійшли під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ
«Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2» та перебувають на позабалансовому рахунку
ТОВ «Вінницький крупозавод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23240, Вінницька
обл., Вінницький р-н, смт Десна, вул. Гагаріна, 6ж. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ правового забезпечення та орендних відносин державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Вінницький крупозавод». Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
2 шт. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2013:
внутрішні мережі каналізації d100, відновна – 3 173,87 грн, залишкова – 276,83 грн;
артскважина № 2 d219, відновна – 5 830,82 грн, залишкова – 5 830,82 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 66,8 м2
на 1-му поверсі 2-поверхового побутового (старого) корпусу, що перебуває на
балансі Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Садова, 1а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ правового забезпечення та орендних відносин державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Поляков
А. С. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 11.10.2017: відновна – 132 996,00 грн, залишкова – 20 119,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 25 площею
3,0 м2 на 1-му поверсі 9-поверхового гуртожитку (літ. А), що перебуває на балансі
Державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниці».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського (колишня
Тарногородського), 29. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ правового
забезпечення та орендних відносин державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт
з оцінки – ФОП Романюк М. Д. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.10.2017: відновна – 313,00 грн, залиш
кова – 43,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № ХХХІХ площею 38,0 м2 у підвалі 5-поверхового гуртожитку (літ. А), що не увійшло під час
приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Маяк» та належить до державної
власності. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Порика, 43. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ правового забезпечення та
орендних відносин державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки –
ПП «Наталі-Приват ВІ». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 11.06.2015: відновна – 10 313,28 грн, залишкова – 3 509,99 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 20 (53,8 м2),
№ 21 (8,4 м2) загальною площею 62,2 м2 на 1-му поверсі двоповерхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22800, Вінницька обл.,
Немирівський р-н, м. Немирів, пров. Некрасова, 6. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ правового забезпечення та орендних відносин державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Кирпач В. Д. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018:
відновна – 91 164,14 грн, залишкова – 63 418,61 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 2,4 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 3-1 – № 3-4 загальною площею 98,4 м2 в одноповерховій адміністративній будівлі районного
відділу статистики (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22000, Вінницька обл.,
Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ правового забезпечення та орендних
відносин державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 5624-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Волинська
Л. І. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 4 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.01.2018: відновна – 187 587,42 грн, залишкова – 155 126,32 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша
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ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення – част. № 22
(4,1 м2), № 23 (13,9 м2) загальною площею 18,0 м2 на 2-му поверсі двоповерхової адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Головного управління
статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24300, Вінницька
обл., Тростянецький р-н, смт Тростянець, вул. Соборна (колишня Леніна), 46. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ правового забезпечення та
орендних відносин державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП
Дудін Л. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018: відновна – 9 164,84 грн, залишкова – 198,4 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 1 площею
49,6 м2 на 1-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 4 (літ. В), що перебуває на
балансі Вінницького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 100. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ правового забезпечення та орендних відносин державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Горобець А. М. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 11.09.2017:
відновна – 31 554,71 грн, залишкова – 3 786,55 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 2,4 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 18, № 20 –
№ 23) загальною площею 79,7 м2 на 1-му поверсі будівлі (літ. А), що перебувають
на балансі управління Державної казначейської служби України у Барському районі Він
ницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23000, Вінницька обл., Барський р-н,
м. Бар, вул. Героїв Майдану, 20. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
відділ правового забезпечення та орендних відносин державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Олійник М. І. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 5 приміщень. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2016: відновна – 16 108,00 грн, залишкова – 10 059,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 25 – № 27)
загальною площею 112,7 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового адміністративного
приміщення (літ. А) з підвалом, що перебувають на балансі управління Державної
казначейської служби України у Хмільницькому районі та м. Хмільник Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н,
м. Хмільник, вул. Літописна, 11 (колишня Червоного Козацтва, 14). Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ правового забезпечення та орендних
відносин державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 5624-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Комунальна установа
«Хмільницький районний трудовий архів». Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018: відновна – 31 898,00 грн,
залишкова – 14 484,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 3 (5,4 м2) та
частина № 2 (0,6 м2) загальною площею 6,0 м2 на технічному поверсі дев’яти
поверхового адміністративного корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Державної фіскальної служби України, користувач – Вінницька об’єднана державна податкова
інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. К. Василенка (колишня 30-річчя Перемоги), 21. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ правового забезпечення та
орендних відносин державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018: відновна – 6 909,00
грн, залишкова – 3 102,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові будівлі: прохідної загальною площею
58,3 м2; трансформаторної загальною площею 33,0 м2; механічної майстерні загальною площею 393,6 м2; цеху сухих кормових дріжджів загальною площею 1 555,8 м2,
що перебувають на балансі Державного підприємства «Гайсинський спиртовий завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин,
вул. Заводська (колишня Плеханова), 28. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ правового забезпечення та орендних відносин державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-6. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Корпорація Скіф-96». Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 4 будівлі. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.03.2018: будівлі прохідної загальною
площею 58,3 м2: відновна – 17 954,41 грн, залишкова – 8 041,09 грн; будівлі трансформаторної загальною площею 33,0 м2: відновна – 18 818,45 грн, залишкова – 5 667,46 грн;
будівлі механічної майстерні загальною площею 393,6 м2: відновна – 121 196,64 грн,
залишкова – 37 077,56 грн; будівлі цеху сухих кормових дріжджів загальною площею
1 555,8 м2: відновна – 954 227,73 грн, залишкова – 301 807,55 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 10,4 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
 16. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди: дамба земляна верховинного нагульного ставу Трибухи (інв. № 1067), реєстровий № 25592421.41.ААЕЖАЕ051,
до складу якої входять: земляна низьконапірна дамба (інв. № 1067), відкритий шлюзрегулятор (водовипуск); гребля земляна нагульного ставу (інв. № 1068), реєстровий
№ 25592421.41.ААЕЖАЕ046, до складу якої входять: земляна низьконапірна дамба
(гребля) (інв. № 1068), трубчатий шлюз-регулятор (водовипуск № 2); відкритий шлюзрегулятор (водовипуск № 1 нагульного ставу) (інв. № 1074), реєстровий № 25592421.41.
ААЕЖАЕ039; водозбірник рибоуловлювач нагульного ставу (інв. № 1075), реєстровий
№ 25592421.41.ААЕЖАЕ040, до складу якого входять: контурна дамба, відкритий шлюзрегулятор (водовипуск), що перебуають на балансі Державного підприємства «Укрриба».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Трибухи, в межах
земель Івчанської сільської ради. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ правового забезпечення та орендних відносин державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – ФОП Римар Г. О. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 4 гідроспоруди. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 04.07.2017: дамба земляна верховинного нагульного ставу Трибухи (інв. № 1067), реєстровий № 25592421.41.ААЕЖАЕ051,
до складу якої входять: земляна низьконапірна дамба (інв. № 1067), відкритий шлюзрегулятор (водовипуск): відновна – 153 694,30 грн, залишкова – 64 285,77 грн; гребля
земляна нагульного ставу (інв. № 1068), реєстровий № 25592421.41.ААЕЖАЕ046, до
складу якої входять: земляна низьконапірна дамба (гребля) (інв. № 1068), трубчатий
шлюз-регулятор (водовипуск № 2): відновна – 150 557,68 грн, залишкова – 63 091,17 грн;
відкритий шлюз-регулятор (водовипуск № 1 нагульного ставу) (інв. № 1074), реєстровий
№ 25592421.41. ААЕЖАЕ039: відновна – 1 054 299,25 грн, залишкова – 35 386,32 грн;
водозбірник рибоуловлювач нагульного ставу (інв. № 1075), реєстровий № 25592421.41.
ААЕЖАЕ040, до складу якого входять: контурна дамба, відкритий шлюз-регулятор (водовипуск): відновна – 9 409,85 грн, залишкова – 3 413,38 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 7,1 тис. грн. 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки надрукована відповідно до листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі 2017 року».
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних 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.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у пунктах
5 – 10 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
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 суб’єкта оціночної діяльності та (або) 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.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до прий
мальні регіонального відділення до 17.00 10.04.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 16.04.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

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

 Об’єкт оцінки: об’єкт державної власності групи А– група інвентарних
об’єктів – частини майна колишнього дитячого оздоровчого табору «Дружба»
у складі: сушильна камера (літ. Н) площею 37,13 м2, ізолятор (літ. О) площею 73,92 м2,
будівля туалету (літ. М) площею 16,33 м2, душова-пральня (літ. П) площею 143,01 м2,
будівля для тимчасового проживання персоналу (літ. Р) площею 284,39 м2, спальний
корпус 5Г (літ. С) площею 230,64 м2, спальний корпус 5В (літ. Т) площею 224,29 м2,
спальний корпус 5А (літ. Ф) площею 224,29 м2, спальний корпус 5Б (літ. Х) площею
225,0 м2, будиночок для дітей (літ. Ц) площею 7,25 м2, кінотеатр літній (літ. Ч) площею
370,2 м2, бесідка (літ. Ш) площею 5,85 м2, металевий резервуар для води (літ. Щ)
20,0 м3, що перебуває на балансі та орендується ПП «ЄВМ-Стандарт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 12440, Житомирська обл., Житомирський р-н, Зарічанська
сільська рада, Зарічанський військовий лісгосп, квартал № 5, виділ, 18. Балансоутримувач: ПП «ЄВМ-Стандарт» (м. Житомир, пров. Меблевий, 3а).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом викупу з компенсацією орендарю вартості виконаних ним невід’ємних
поліпшень. Кількість об’єктів – нерухоме майно – 13 од. Балансова залишкова вартість – 154 672,00 грн станом на 31.12.2017. Дата оцінки: 28.02.2018. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня
2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності за
відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі 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.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). 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); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація
про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМ У 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, як очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання
переможця, – 10 400,00 грн для комплексу будівель та споруд.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватися додаток 2 до Положення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення або до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області (каб. 412) з описом документів, що містяться в конверті, за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, контактний номер телефону (0412) 42-04-18.

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

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 71-74, № 79, частини приміщень спільного користування № 69 площею 5,0 м2 та № 78 площею 14,5 м2, загальною площею 150,8 м2 другого поверху будівлі обчислювального центру (літ.
В-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 29.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: ГУМВС України в Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Городнича
Олена Петрівна. 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 та частини будівель; за функціональним
призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 7 до № 9 включно загальною площею 41,3 м2 учбового корпусу-складу (літ. В-1). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Обільне, вул. Залізнична, буд. 21. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей». Платник робіт з оцінки: ФО Ломов
Сергій Анатолійович. 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 та частини будівель; за функціональним призначенням: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх нежитлові приміщення
гуртожитку (літ. А-5, приміщення 5: приміщення з № 1 до № 13 включно) загальною площею 123,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Зої
Космодем’янської, буд. 10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
автотранспорту», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02549144. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «НВФ «ЕНЕРГОСИСТЕМИ». 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 та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 27 включно загальною площею 1 095,3 м2 будівлі збірно-розбірного складу (літ. З), інвентарний
номер 164. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування». Платник робіт з оцінки:
ТОВ «НВП «АЛМАЗ». 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 та частини будівель; за функціональним призначенням: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 1, № 3, І, частина коридору № 2 площею 4,7 м2 першого поверху адміністративної будівлі
(літ. А) загальною площею 64,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., смт Більмак, вул. Запорізька, 29. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДУ «Запорізький обласний
лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України». Платник робіт з оцінки:
ФОП Букреєв Леонід Олександрович. 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 та частини будівель;
за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 305 (кімн.108) загальною
площею 18,5 м2 третього поверху адміністративної будівлі (літ. А-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 129а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька філія
Державного науково-дослідного проектно-вишукувального інституту «НДІпроектре-
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6 Частини стін нежитлових приміщень: на першому поверсі –
комора (№ 2-18) площею 0,25 м2; коридор (№ 2-21) площею
0,25 м2; на третьому поверсі – коридор (№ 3-41) площею
0,2 м2; на п’ятому поверсі – комора (№ 5-2) площею 0,25 м2;
коридор (№ 5-20) площею 0,25 м2; коридор (№ 5-52) площею 0,2 м2; на восьмому поверсі – комора (№ 8-2) площею
0,25 м2; комора (№ 8-20) площею 0,25 м2; кімнати (№ 8-54)
площею 0,2 м2 9-поверхового гуртожитку № 6, інв. № 82316,
літ. «А-9», загальною площею 2,1 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Л. Свободи, 53, що перебувають на балансі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,
02071139, тел. 704-93-14

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

2 400
5 900
2 400
2 400

ТОВ «Телесвіт»

ТОВ «Оргкровля»

ТОВ «Телесвіт»

Інформація про замовника/платника
Очікувана найбільша
ціна надання послуг
з оцінки/грн
2 400

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

2 400

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

ТОВ «Телесвіт»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

ТОВ «Телесвіт»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

ТОВ «Телесвіт»

Дата оцінки

12 Нежитлове приміщення – частина стіни комори (№ 29)
на 2-му поверсі 5-поверхового будинку гуртожитку № 11,
інв. № 83241, літ. «Б-5», загальною площею 0,5 м2
за адресою: м. Харків, вул. Студентська, 5/4, що перебуває
на балансі Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого, 02071139, тел. 704-93-14

На дату укладення до- На дату укладення до- На дату укладення договору на про- На дату укладення до- На дату укладення договору на
говору на проведення говору на проведення
говору на проведення проведення незалежної оцінки
ведення незалежної оцінки
незалежної оцінки
незалежної оцінки
незалежної оцінки

11 Нежитлове приміщення – частина стіни комори (№ 27)
на 4-му поверсі 5-поверхового будинку гуртожитку № 9,
інв. № 81563, літ. «А-5», загальною площею 0,5 м2
за адресою: м. Харків, вул. Динамівська, 4,
що перебуває на балансі Національного юридичного
університету ім. Ярослава Мудрого, 02071139,
тел. 704-93-14

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

На дату укладення договору на проведення
незалежної оцінки

7 Частини стін нежитлових приміщень: на другому поверсі –
сміттєпровід (№ 18) площею 0,17 м2; сміттєпровід (№ 60)
площею 0,17 м2; на п’ятому поверсі – сміттєпровід (№ 18)
площею 0,17 м2; сміттєпровід (№ 60) площею 0,17 м2; на
восьмому поверсі – сміттєпровід (№ 18) площею 0,16 м2;
сміттєпровід (№ 60) площею 0,16 м2 9-поверхового гуртожитку № 4, інв. № 82479, літ. «А-9», загальною площею 1,0 м2
за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 59б, що перебувають на балансі Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого, 02071139, тел. 704-93-14
8 Нежитловий одноповерховий гаражний бокс, інвентарний
№ 101310197, реєстровий № 08571363.1.ФХМАУК 035,
літ. Ф-1, загальною площею 201,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Баварська, 7, що перебуває на балансі Навчального центру
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної
служби України з надзвичайних ситуацій,
08571363, тел. 707-34-55
9 Частини стін нежитлових приміщень: на другому поверсі – коридору (№ 37) площею 0,25 м2; на п’ятому поверсі – комори
(№ 24) площею 0,25 м2; комори (№ 25) площею 0,25 м2; комори
(№ 54) площею 0,25 м2; комори (№ 55) площею 0,25 м2; на
восьмому поверсі – комори (№ 24) площею 0,25 м2; комори
(№ 25) площею 0,25 м2; комори (№ 54) площею 0,25 м2; комори
(№ 55) площею 0,25 м2, частина стіни сходової клітки XLIII технічного поверху площею 0,5 м2 9-поверхового гуртожитку № 1,
інв. № 82212, літ. «А-9», загальною площею 2,75 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 43, що перебувають на
балансі Національного юридичного університету ім. Ярослава
Мудрого, 02071139, тел. 704-93-14
10 Частини стін нежитлових приміщень: коридору (к. № 25)
площею 0,5 м2 у підвалі та коридор (№ 16) площею 0,5 м2
на 1-му поверсі 8-поверхового гуртожитку № 14, інв. № 82581,
літ. «Б-8», загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 104е, що перебувають на балансі
Національного юридичного університету ім. Ярослава
Мудрого, 02071139, тел. 704-93-14

Мета
проведення
оцінки

№ 26 (1150)

2 400
2 400
2 400
2 400
2 400

2 400

ТОВ «Телесвіт»
ТОВ «Телесвіт»
ТОВ «Телесвіт»
ТОВ «Телесвіт»
ТОВ «Телесвіт»

На дату укладення договору на
проведення незалежної оцінки

На дату укладення договору на На дату укладення договору на проведення
проведення незалежної оцінки
незалежної оцінки

На дату укладення договору на проведення незалежної оцінки

13 Частини стін нежитлових приміщень: на першому поверсі – коВизначення
ридору (№ V) площею 0,28 м2; на другому поверсі – коридору
вартості об’єкта
оренди з ме(№ ІІІ) площею 0,28 м2; на третьому поверсі – коридору (№ іV)
тою передачі
площею 0,28 м2; на четвертому поверсі – коридору (№ V)
в оренду
площею 0,28 м2; на п’ятому поверсі – коридору (№ ІV) площею
0,28 м2; на шостому поверсі – коридору (№ ІІІ) площею 0,28 м2;
2
на сьомому поверсі –коридору (№ ІІІ) площею 0,28 м ; на восьмому поверсі – коридору (№ ІІІ) площею 0,28 м2; на дев’ятому
поверсі – коридору (№ ІV) площею 0,26 м2 9-поверхового
будинку гуртожитку № 7, інв. № 84143, літ. «В-9», загальною
площею 2,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106,
що перебувають на балансі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, 02071139, тел. 704-93-14
14 Частини стін нежитлових приміщень: на цокольному поверсі –
Визначення
допоміжного приміщення (№ 22) площею 0,22 м2; на другому
вартості об’єкта
оренди з меповерсі – сходова клітка (№ 1) площею 0,16 м2; на третьому
тою передачі
поверсі – сходова клітка (№ 1) площею 0,16 м2; на четвертому
в оренду
поверсі – сходова клітка (№ 1) площею 0,16 м2; на п’ятому
2
поверсі – сходова клітка (№ 1) площею 0,16 м ; на шостому
поверсі – сходова клітка (№ 1) площею 0,16 м2; на сьомому поверсі – сходова клітка (№ 1) площею 0,16 м2; на восьмому поверсі – сходова клітка (№ 1) площею 0,16 м2; на дев’ятому поверсі – сходова клітка (№ 1) площею 0,16 м2 9-10-поверхового
будинку гуртожитку № 13, інв. № 55944, літ. «Е-10», загальною
площею 1,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Студентська, 5/1,
що перебуває на балансі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, 02071139, тел. 704-93-14
15 Частини стін нежитлових приміщень: на другому поверсі –
Визначення
сміттєпровід (№ 18) площею 0,17 м2; сміттєпровід (№ 60)
вартості об’єкта
оренди з меплощею 0,17 м2; на п’ятому поверсі – сміттєпровід (№ 18)
2
2
тою передачі
площею 0,17 м ; сміттєпровід (№ 59) площею 0,17 м ; на
в оренду
восьмому поверсі – сміттєпровід (№ 18) площею 0,16 м2;
2
сміттєпровід (№ 59) площею 0,16 м 9-поверхового будинку
гуртожитку № 3, інв. № 82367, літ. «А-9», загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, проспект Л. Свободи, 59а,
що перебувають на балансі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, 02071139, тел. 704-93-14
16 Частини стін нежитлових приміщень: на четвертому поверсі –
Визначення
комора (№ 197) площею 0,25 м2; на п’ятому поверсі – комора
вартості об’єкта
оренди з ме(№ 250) площею 0,25 м2; комора (№ 302) площею 0,25 м2;
тою передачі
комора (№ 304) площею 0,25 м2; на восьмому поверсі –
в оренду
комора (№ 485) площею 0,25 м2; на дев’ятому поверсі –
2
комора (№ 537) площею 0,25 м ; комора (№ 577) площею
0,25 м2; комора (№ 590) площею 0,25 м2 9-поверхового
гуртожитку № 2, інв. № 68494, літ. «А-9», загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 43а,
що перебувають на балансі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, 02071139, тел. 704-93-14
Визначення
17 Частини стін нежитлових приміщень: Корпус «Б»: на 6-му
вартості об’єкта
поверсі – тамбур к. № 19, 20 (№ ІІІ) площею 0,25 м2; тамбур
оренди з мек. № 17, 18 (№ V) площею 0,25 м2; на 9-му поверсі – тамбур
тою передачі
2
к. № 31, 32 (№ ІІІ) площею 0,25 м ; тамбур к. № 30, 29 (№ V)
в оренду
площею 0,25 м2; на 12-му поверсі – тамбур к. № 43, 44 (№ ІІІ)
площею 0,25 м2; тамбур к. № 41, 42 (№ V) площею 0,25 м2;
2
на 15-му поверсі – тамбур к. № 55, 56 (№ ІІІ) площею 0,25 м ;
тамбур к. № 53, 54 (№ V) площею 0,25 м2, Корпус «В»: на 2-му
поверсі – коридор (№ XІV) площею 0,25 м2; коридор (№ XVI)
площею 0,25 м2; на 6-му поверсі – тамбур к. № 17, 18 (№ XІІ)
площею 0,25 м2; тамбур к. № 19, 20 (№ XIV) площею 0,25 м2;
на 10-му поверсі – тамбур к. № 33, 34 (№ XІІ) площею
0,25 м2; тамбур к. № 35, 36 (№ XIV) площею 0,25 м2; на 14-му
поверсі – тамбур к. № 49, 50 (№ XІІ) площею 0,25 м2; тамбур
к. № 51, 52 (№ XIV) площею 0,25 м2 16-поверхового будинку
гуртожитку № 5, інв. № 82553, літ. «А-16», загальною площею
4,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 57, що перебувають на балансі Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого, 02071139, тел. 704-93-14
Визначення
18 Частини стін нежитлових приміщень: на 1-му поверсі –
вартості об’єкта
адміністрації (к. № 138-IV) площею 0,21 м2; сміттєзбірника
оренди з ме(к. № 138-XIV) площею 0,21 м2; сходова клітка (118-XIX) площею
тою передачі
2
0,21 м ; на 2-му поверсі – сходова клітка (220-XV) площею
в оренду
0,21 м2; на 3-му поверсі – сходова клітка (318-XXІІ) площею
2
2
0,21 м ; на 4-му поверсі – сміттєзбіник (410-X) площею 0,21 м ,
2
сходова клітка (420-XV) площею 0,21 м , адміністрації (к. № 440ХХ) площею 0,21 м2; на 5-му поверсі – сходова клітка (520-XV)
площею 0,2 м2; на 6-му поверсі – сміттєзбіник (610-X) площею
0,21 м2, сходова клітка (620-XV) площею 0,2 м2, адміністрації
(к. № 640-ХХ) площею 0,21 м2 7-поверхового будинку гурто
житку № 15, інв. № 82581, літ. «В-11», загальною площею
2,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 104е, що перебувають на балансі Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого, 02071139, тел. 704-93-14
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до
РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом від ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення); конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть
залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта
оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі
приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
ТОВ «Телесвіт»

2 400

2 400

2 400

Інформація про замовника/платника
Очікувана найбільша
ціна надання послуг
з оцінки/грн
ТОВ Видавництво
«Ранок»
ФОП Гобельовська Л. П.

Дата оцінки

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

На дату укладення договору на проведення незалежної
оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди для
погодження розрахунку орендної
плати (за заявою
від сторонньої
організації)

2 400

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ПрАТ «ВФ
Україна»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

2 400

5 Нежитлове приміщення кімн. № 2, 3 у підвальному приміщенні 5-поверхового учбового корпусу № 3 загальною площею
80,2 м2 за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11,
що перебуває на балансі Харківського державного
університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, 02214350,
тел. 731-10-95

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

2 400

4 Нежитлові приміщення напівпідвалу площею 647,4 м2
та приміщення підвалу площею 88,9 м2, загальною площею
736,3 м2 адміністративної будівлі за адресою: м. Харків,
вул. Алчевських, 30, що перебувають на балансі Українського
державного університету залізничного транспорту, 01116472,
тел. (057) 21-20-67

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

Харківський державний університет ПАТ «Мегабанк»
мистецтв ім. І. П. Котляревського

3 Частина стіни фронтону будівлі на горищі 5-поверхового
навчального корпусу (літ. «А-5») загальною площею 7,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 7, що перебуває
на балансі Харківського коледжу державного університету
телекомунікації, 38898340

Мета
проведення
оцінки

ТОВ «Телесвіт»

2 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3,4 на першому
поверсі одноповерхового учбового корпусу, інв. № 9631402,
літ. «К-1», загальною площею 68,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Університетська, 16, що перебувають на балансі
Української інженерно-педагогічної академії, 02071228,
тел. 731-28-62

На дату укладення договору на проведення
незалежної оцінки

1 Нежитлові приміщення кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 на 9-му
поверсі 12-поверхового виробничого корпусу (інв. № 4, літ.
«А-12») загальною площею 464,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Космічна, 21а, що перебувають на балансі ДП Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект»,
02497980, тел. 701-07-30

На дату укладення договору на проведення
незалежної оцінки

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

Продовження таблиці

На дату укладення договору на проведення
незалежної оцінки

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

10.03.18

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
175,8 м2, а саме: підвальне приміщення № 4 (площею 14,0 м2), приміщення
першого поверху № 5 (площею 65,1 м2), № 6 (площею 61,8 м2), приміщення
другого поверху № 8 (площею 19,9 м2) та № 9 (площею 15,0 м2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., смт Добротвір, вул. Озерна, 5. Балансоутримувач: Львівське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., смт Добротвір, вул. Озерна, 5. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – Комунальний заклад Львівської обласної ради «Спеціалізована дитячоюнацька спортивна школа Олімпійського резерву № 1 з веслування на байдарках і
каное та важкої атлетики».
 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина даху дев’я
типоверхової будівлі гуртожитку площею 30,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 18. Балансоутримувач: Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 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, смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 18. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТОВ «лайфселл».
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: для дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення
є: для об’єкта № 1 – приміщення (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування, тощо);
для об’єкта № 2 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель,
призначені для їх розміщення.
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».

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху
навчального корпусу № 2 площею 156,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки
або підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне, вул. О. Новака, 75. 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
Грицук Владислав Олександрович. 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 приміщення першого поверху
студентської їдальні площею 255,05 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або
підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне, вул. Чорновола, 49а. 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
Грицук Владислав Олександрович. 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.
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 16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України від 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.

23.03.18

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

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

На дату, визначену
орендодавцем

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

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.

На дату укладення договору
на проведення незалежної оцінки

конструкція». Платник робіт з оцінки: ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство».
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 та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 7, № 8, № 9
першого поверху будівлі (літ. З-1, реєстровий номер 02543928.1.КЖХПЦИ041)
загальною площею 51,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Якимівський р-н, с. Богатир, б/в «Юність». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Якимівський професійний аграрний ліцей», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02543928.
Платник робіт з оцінки: ФОП Корба Тетяна Павлівна. 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 та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
коридору № 209 загальною площею 6,0 м2 другого поверху учбового корпусу
№ 1а (літ. В), реєстровий номер 02125220.1.ФСНТКК034. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 – вул. Володимира Хавкіна, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Бердянський державний педагогічний університет. Платник
робіт з оцінки: ФОП Яндола Оксана Вікторівна. 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: частини приміщень будівель
площею до 20,0 м2; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
№ 101 загальною площею 4,0 м2 першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу № 5 (літ. ВВ’), реєстровий номер 02125220.1.ФСНТКК038.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Володимира
Хавкіна, буд. 3 – вул. Пушкіна, буд. 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський державний педагогічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Яндола Оксана Вікторівна. 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: частини приміщень будівель площею до 20,0 м2; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 10. Назва об’єкта оцінки: будівля насосної станції № 1 та гідротехнічні
споруди: контурна дамба КД-1, дренажний канал ДК-1, водозабірні споруди,
скидний канал, меліомережа, земляний насип, причал на КД-1 Гк-25 100, сітчатий фільтр, донний водовипуск. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., Якимівський р-н, Давидівська с/р, Промзона, № 3. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «УКРРИБА».
Платник робіт з оцінки: ФОП Калмиков О. С. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 7 100,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням; споруди, зокрема аналогічного
функціонального призначення.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що
проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом 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 суб’єкти оціночної діяльності, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу, 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, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 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). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б
одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів
є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен
перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті
на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент
до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66;
226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10) до
15.00 05.04.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 12.04.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
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відомості
приватизації

2 400

Інформація про замовника/платника
Очікувана найбільша
ціна надання послуг
з оцінки/грн
2 400

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

2 400

Визначення вартості
об’єкта оренди для
погодження розрахунку орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)

ФОП Колпаков С. І.

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ДП «Харківський механічний завод»

22.02.18

Мета проведення оцінки

ТОВ «АО Співдружність»

3 Нежитлові приміщення – кімн. № 25 на 1-му поверсі
2-поверхової будівлі лабораторного корпусу (інв.
№ 1031000020, літ. «П-2») загальною площею 67,3 м2
за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова, 2, що перебувають на балансі Національного технічного університету
«ХПІ», 02071180, тел. 707-66-00

На дату, визначену
орендодавцем

1 Нежитлові приміщення – кімн. № 26, 27 на 1-му повер
сі 2-поверхової виробничої будівлі, корпус № 1, інв.
№ 99056, обліковується в Єдиному державному реєстрі
об’єктів державної власності за реєстровим № МПВАДО348, загальною площею 55,2 м2 за адресою: Харківська
обл., смт Краснокутськ, вул. Першотравнева, 4, що перебувають на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар», 14308730
2 Нежитлові приміщення в будівлі цегляній з дерев’яним
перекриттям, інв. № 4523, загальною площею 43,8 м2
за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6, що перебувають на балансі ДП «Харківський механічний завод»,
тел.: 372-74-46, 783-63-01

02.04.18

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

Дата оцінки

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

2 400

Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку орендної
плати (за заявою від
сторонньої організації)

2 400

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Інформація про замовника/платника
Очікувана найбільша
ціна надання послуг
з оцінки/грн

Мета проведення оцінки

ФОП Хачатрян ТОВ «ЛайфРудик Лернікович
селл»

4 Частина покрівлі 4-поверхової будівлі учбового корпусу
медичного коледжу загальною площею 20,0 м2 за адресою: м. Харків, Ігоря Муратова, 11, що перебуває на
балансі Харківського національного медичного університету, 1896866, тел. 707-73-80
5 Нежитлові приміщення, літ. Щ-2, з кімн. 1 до кімн.
7 на першому поверсі двоповерхової будівлі пожежної частини, інв. № 101310008, загальною площею
124,9 м2, що перебувають на балансі Державної установи «Курязька виховна колонія імені А. С. Макаренка»,
08564570, тел. (057) 783-79-46

Дата оцінки

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

28.05.18

Продовження таблиці

На дату, визначену орендодавцем

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)» для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель;
частина стіни – стіни, частини стін.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до
РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом від ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення); конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть
залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта
оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі
приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості) для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель;
частина стіни – стіни, частини стін.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату
конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
з метою надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 70,1 м2 у вестибулі першого поверху навчального корпусу № 4. Балансоутримувач – Хмельницький національний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Інститутська, 11/1,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.03.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Терлецька Людмила Цезарівна.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 33,9 м2 на четвертому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Нетішинський МВ
УМВСУ в Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкт: вул. Енергетиків, 4, м. Нетішин, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 28.02.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – Управління поліції охорони в Хмельницькій області.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина вестибуля площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – 2 Державний пожежно-рятувальний
загін ГУ ДСНСУ у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Грушевського, 2б,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 28.02.2018. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Колесник Андрій Антонійович.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 106,1 м2 в одно
поверховій прибудові до будівлі гуртожитку № 1. Балансоутримувач – Кам’янецьПодільський національний університет ім. Івана Огієнка. Місцезнаходження об’єкта:
просп. Грушевського, 44, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 28.02.2018.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Силует».
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
№ 1, № 2 та № 4 – приміщення (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування); № 3 – приміщення (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів).
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) (далі – Положення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єктів оцінки – 2,4 тис. грн.
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’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати 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 із законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг; а також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
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Вартість виконання робіт, грн
Строк виконання робіт (дні)
1 400

1 Приміщення загальною площею 9,2 м2 на третьому поверсі адмінбудівлі,
що обліковується на балансі Івано-Франківської філії НДІ «ДІПРОМІСТО»
ім. Ю. Білоконя, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 4. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди
2 Частина приміщення площею 5,2 м2 (каб. № 15 згідно з техпаспортом)
ФОП Тарпершого поверху в адмінбудівлі, що обліковуються на балансі Тлумацького нопольрайонного відділу УМВС України в Івано-Франківській області, за адресою: ський А. П.
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, м. Тлумач, вул. Винниченка,
7. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди

1 400

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Найменування/
ПІБ суб’єкта
оціночної
діяльності –
переможця
конкурсу
ФОП Тарнопольський А. П.

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 14.12.2017

28 березня 2018 року

4
4
5
4

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 41,5 м2 на 1-му поверсі адміністратив- ФОП Мазур Вяного будинку за адресою: Київська обл., смт Володарка, вул. Коопера- чеслав Олексантивна, 4, що перебуває на балансі Управління поліції охорони у Київській дрович
області
2 Частина твердого покриття майданчика для засобів перонної механіФОП Кравцова
зації площею 180,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП
Людмила Ігорівна
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА
«Бориспіль»
3 Частина твердого покриття об’єкта у «Автодороги і площадки» площею ДП «Європейський
103,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний ае- центр консалтингу
та оцінки»
ропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
4 Частина нежитлового приміщення № 1.1.4 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі ФОП Легар Ольга
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Василівна
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
МА «Бориспіль»
5 Нерухоме майно, а саме: виробниче приміщення площею 397,7 м2
ТОВ «Гарантта майданчик № 12 площею 396,0 м2 за адресою: Київська обл.,
Експертиза»
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Солонці, 30, що перебувають на балансі ДП ВО «Київприлад»
6 Нежитлові приміщення загальною площею 638,9 м2, у тому числі: частина ДП «Європейський
приміщень площею 50,0 м2, частина приміщень площею 238,9 м2, часцентр консалтингу
тина приміщень площею 350,0 м2 за адресою: Київська обл., м Бровари, та оцінки»
вул. Київська, 219, що перебувають на балансі ПАТ «Укрпошта»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
7 Частина приміщення № 2 площею 10,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського
термінала «D» (інв. № 47578) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
МА «Бориспіль»
ФОП Гундарєва
Частина твердого покриття біля пасажирського термінала «D» площею
Алла Олексіївна
6,0 м2, зона 10 під віадуком Т «D» (інв. № 47834) за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»

5

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

4 000

Назва об’єктів

5 000

№
з/п

Вартість
Строк виконання
робіт (день)

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.

5

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих приміщень (поз. 5, 6, 7) загальною площею 35,1 м2 першого поверху
нежитлової будівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Берегово,
вул. Кошута, 1 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності ФОП Кіян Т.П. на таких умовах: вартість послуг з оцінки –
2151 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих нежитлових приміщень їдальні поз. 1-14, 1-15, 1-16 за планом будівлі гуртожитку з їдальнею літ. Б загальною площею 182,0 м2, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Білки, вул. І. Франка, буд. 220 з метою
укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200 грн, термін
виконання – 5 днів;
вбудованих приміщень (поз. 15, 16, 17, 18, 22 на плані) загальною площею 78,8 м2
першого поверху будівлі літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 16/а з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності Шастун С. Г. на таких умовах: вартість послуг
з оцінки – 2 000 грн, термін виконання – 5 днів.

№
з/п

2

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 12.12.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 21.12.2017
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1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 28,8 м2 та
частина вестибуля площею 31,2 м2 другого поверху учбового корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донбаська державна машинобудівна академія (код за ЄДРПОУ 02070789). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 300
грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
10,0 м2 та частина даху площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (код за ЄДРПОУ
38177113). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 19. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 379 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 1 першої групи приміщень (літ. А-1) (реєстровий № 01125755.8.АААИБЕ092) площею 12,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Маріупольський морський торговельний
порт», код за ЄДРПОУ 01125755. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Маріуполь, просп. Луніна, 99. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 340 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 11,1 м2 другого
поверху адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Донецькій області (код за ЄДРПОУ 02359981). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84401, Донецька обл., м. Лиман, вул. Пушкіна, 11а. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 290 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2 першого поверху учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Маріупольський державний університет (код за ЄДРПОУ 26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 400 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
25,1 м2 з ґанком першого поверху будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський хіміко-механічний технікум, код за ЄДРПОУ 00208775.

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
частина приміщень площею 65,3 м2 на першому поверсі двоповерхового адмінбудинка (літ. А), що перебуває на балансі Новоград-Волинського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Гетьмана Сагайдачного, 236 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання –
4 календарних дня); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2 на технічному поверсі гуртожитку, що перебуває на балансі Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури, за адресою: м. Житомир,
вул. М. Грушевського, 19 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 кален
дарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Шаніна Василя Михайловича по об’єктах:
будівля гаража з прохідною у складі: будівля гаража (літ. А) площею 1 336,7 м2, прохідна (літ. Б) площею 15,4 м2; вбиральня (літ. У) площею 2,8 м2, ворота (№ 1), естакада
(№ 2), площадка під бензоколонки (№ 3), що перебувають на балансі Управління агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, за адресою:
м. Житомир, вул. Вільський шлях, 18е (вартість виконання – 4 000,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Селюка Михайла Олексійовича по об’єктах:
частина нежитлового приміщення площею 1,5 м2 адміністративно-побутового
корпусу, що перебуває на балансі Банкнотно-монетного двору Національного банку України, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Приходька, 62 (вартість
виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди;
нежитлове приміщення гаража площею 21,9 м2, що перебуває на балансі Малинської районної державної адміністрації, за адресою: Житомирська обл., м. Малин,
вул. Винниченка, 21б (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Козачка Федора Дмитровича по об’єкту: нежитлове приміщення площею
101,9 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А-1), що перебуває на балансі Управління
Державної казначейської служби України в Олевському районі Житомирської області,
за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди.

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення поз. 4 площею 9,2 м2 одноповерхової нежитлової будівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Торунь,
вул. Без назви, буд. 509 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт – Центр» на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 2 400 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення поз. 25 площею 15,6 м2 першого поверху двоповерхової нежитлової будівлі відділення зв’язку літ. А, місцезнаходження об’єкта оцінки:
Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Сойми, вул. Без назви, буд. 54 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт – Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 400 грн,
термін виконання – 5 днів;
вбудованих нежитлових приміщень (поз. 22, 23) загальною площею 58,3 м2 другого поверху адмінбудівлі (літ. В), місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Чурговича, 1 з метою продовження договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт – Центр» на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 2 300 грн, термін виконання – 5 днів.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 19.12.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 19.12.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 28.12.2017

6 100

нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донецьке міжрайонне управління водного
господарства (код за ЄДРПОУ 01039553). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., Великоновосілківський р-н, с-ще Ключове, Старомлинівський гідровузол. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 380 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
1,0 м2 в мансарді будівлі (реєстровий номер 38727770.8.АААИБЕ218). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольська філія ДП «Адміністрація
морських портів України», код за ЄДРПОУ 38728439. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 3. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкту оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 200 грн, строк виконання –
3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 139,7 м2 першого нежитлового поверху будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Слов’янський хіміко-механічний технікум (код за ЄДРПОУ 00208775).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, б.
41. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 400 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
1,0 м2 третього поверху виробничої будівлі дистанції сигналізації та зв’язку (реєстровий
№ 01074957.1024.АААВВБ105). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: СП
«Маріупольське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії
«Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 40150216/764, (виробничий підрозділ «Маріупольське територіальне управління» філії «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, пров. Путейський, 10.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. У зв’язку з тим, що на участь
у конкурсі надійшла одна заява конкурс визнано таким, що не відбувся.
5. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 20,0 м2 гуртожитку. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Маріупольський будівельний
коледж» (код за ЄДРПОУ 01242886). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Азовстальська, 27. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі
надійшла одна заява конкурс визнано таким, що не відбувся.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 29,3 м2 першого поверху
адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донецький
юридичний інститут МВС України, код за ЄДРПОУ 08571423. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників, б. 145. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 2 340 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, б.
41. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 320 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
7. Назва об’єкта оцінки: пансіонат «Мебельщик». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «АРП» (за договором про безоплатне зберігання). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова,
45а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта приватизації для
продажу конкурентним способом (на аукціоні) з умовою збереження профілю (виду)
діяльності. переможець конкурсу – ПП «Радикал». Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 10 000 грн, строк виконання – 15 календарних днів.
8. Назва об’єкта оцінки: клуб. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 2б. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта приватизації для продажу на аукціоні з
умовою збереження профілю (виду) діяльності. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі
не надійшло жодної заяви конкурс визнано таким, що не відбувся.
9. Назва об’єкта оцінки: пансіонат «Блакитні озера». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Точмаш». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, 20/1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта приватизації для продажу конкурентним способом (на
аукціоні) зі збереженням профілю діяльності. переможець конкурсу – ПП «Радикал».
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 10 000 грн, строк виконання – 15 календарних днів.
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1. Назва об’єкта оцінки: склад для матеріалів загальною площею 123,8 м2. Найме-

7 500

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 07.12.2017

6

відомості
приватизації

Переможцем конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» на об’єкти оренди:
плавдок ПД-27 (інв. № 3889), що перебуває на балансі ДП «Миколаївській суднобудівний завод» ДК «Укроборонпром», за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська,
38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 15 000
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарних дні;
плавучий кран «Чорноморець» (інв. № 33210) вантажопідйомністю 100 т, що перебуває на балансі ДП «Миколаївській суднобудівний завод» ДК «Укроборонпром»,
за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Вартість робіт – 15 000 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 4 календарних дні;
плавучий кран СПК-46/25 (інв. № 32864) вантажопідйомністю 25 т, що перебуває
на балансі ДП «Миколаївській суднобудівний завод» ДК «Укроборонпром», за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Вартість робіт – 15 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 4 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна об’єктів оренди,
що відбулися 14.12.2017

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр»
на проведення оцінки державного майна:
нежитлове приміщення холу на першому поверсі будівлі гуртожитку Вищого професійного гірничо-будівельного училища площею 2,5 м2 та нежитлове приміщення
холу на першому поверсі будівлі навчально-виробничого корпусу Вищого професійного гірничо-будівельного училища площею 2,5 м2 за адресою: вул. Космонавтів, 10,
м. Горішні Плавні, Полтавська обл., що обліковується на балансі Вищого професійного
гірничо-будівельного училища. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 356,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлових приміщень в будівлі штабу площею 38,7 м2 за адресою:
вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі ДУ «Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 356,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 40,0 м2 за адресою: вул. М. Бірюзова, 64а,
м. Полтава, що обліковується на балансі ДНЗ «Полтавське вище міжрегіональне училище». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1 356,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки
державного майна:
нежитлового приміщення будівлі готелю (фельдшерський пункт) площею 11,1 м2
за адресою: вул. Лісна, 1/5, с. Кустолово-Суходілка, Машівський р-н, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі ДУ «Машівська виправна колонія (№ 9). Мета оцінки –
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.12.2017

1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – опора повітряної лінії ПЛ-0,4 кВ 5А-25 мм за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Гаї (балансоутримувач – Міжрегіональний центр швидкого реагування державної служби
України з надзвичайних ситуацій) з метою продовження дії договору оренди визнано
ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 120,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – цілісний майновий комплекс структурного підрозділу Державної акціонерної енергопостачальної
компанії «Сумиобленерго» підприємства Охтирські теплові мережі (Охтирська ТЕЦ)
за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Снайпера, 1; Сумська обл., м. Охтирка,
с. Пристань визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 20 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 33 000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.12.2017

У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта –
будівлі магазину (літ. А-І) загальною площею 33,6 м2 з сараєм (літ. Б) за адресою:
Сумська обл., Краснопільський р-н, с/р Самотоївська, Корчаківська станція (балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник») з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні не надійшло жодної заяви, конкурс вважається таким, що не відбувся.
У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлової будівлі магазину № 60 (літ. А1) загальною площею 38,9 м2 за адресою: Сумська
обл., Тростянецький р-н, с/р Білківська, «Скрягівка» станція, будинок б/н (балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник») з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні не надійшло жодної заяви, конкурс вважається таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 14.12.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення другого поверху адміністративного
будинку з допоміжними будівлями і спорудами площею 6,0 м2 за адресою: вул. Стрий-

Вартість робіт/
строк виконання
«Увекон- ТОВ «Увекон- Переможець
ПФ «Бонс» ТОВХарків»
Харків»
конкурсу
1 980/4
1 980/4

«Увекон- ТОВ «Увекон- ТОВ «СВК» ПП «Радикал»
ТОВ «ІКК Проконсул» ТОВХарків»
Харків»

ПФ «Бонс»

ПФ Агентство
«Схід»

ФОП Мокров
О. П.

1 700/4
2 500/5
1 800/5
2 000/4
2 100/1

6 Нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхового комбінату побутового обслуговування загальною площею
39,34 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, п/в
«Комуніст-1», учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва,
що перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 27, 28, 29, 32, 33 у підвалі та
кімн. № 24, 27, 28, 29, 30, 31 на 1-му поверсі 5-поверхового адміністративного корпусу (літ. «В-5») загальною площею 174,9 м2
за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 25, що перебуває на
балансі ДУ «Державний науково-дослідний проектний інститут
основної хімії (НІОХІМ)»
8 Нежитлове приміщення – кімн. № 15 на 1-му поверсі
11-поверхової будівлі учбово-лабораторного корпусу
(літ. «А-11») загальною площею 15,2 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Амосова (Корчагінців), 58, що перебуває на балансі
Харківської медичної академії післядипломної освіти
9 Частина холу на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу (пам’ятка архітектури) загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 1, що перебуває на балансі
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 13-19 та коридор IV (літ.
В-2) на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі головного корпусу
блоку «В» загальною площею 144,1 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Клочківська, 339, що обковуються на балансі Українського
науково-дослідного інституту протезування, протезобудування
та відновлення працездатності
11 Нежитлове приміщення в одноповерховому будинку загальною площею 22,83 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський
р-н, ст. Бірки, вул. Станційних будинків, 5, що перебуває на
балансі Виробничого підрозділу «Основ’янське будівельномонтажне експлуатаційне управління» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», що належить
ПАТ «Українська залізниця» на праві господарського відання
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 17, 18, 19 загальною
площею 63,69 м2 на 3-му поверсі (погодинно: 3 дні на тиждень – вівторок, середа, четвер, 3 години на добу з 15.00
до 18.00); нежитлове приміщення – кімн. № 24 площею
18,72 м2 на 3-му поверсі (погодинно: 3 дні на тиждень – вівторок, середа, четвер, 6 годин на добу з 15.00 до 21.00);
нежитлове приміщення – кімн. № 3 площею 16,2 м2 на 4-му
поверсі (цілодобово) у центральному 7-поверховому корпусі
«Б» різноповерхової (3-7) будівлі з двома 3-поверховими
прибудованими корпусами «А» та «В» Навчально-наукового
медичного комплексу «Університетська клініка» ХНМУ (поліклініка) загальною площею 98,61 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Текстильна, 4, що перебувають на балансі Харківського
національного медичного університету
13 Бетонний майданчик загальною площею 11,4 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Кирпичова, 2 (вул. Фрунзе, 21), що перебуває
на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
14 Одноповерхова окремо розташована будівля їдальня (літ. Л-1”),
ХКС-265 (інв. № 458070) загальною площею 323,8 м2 за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка,
вул. Піщана, 2, що перебуває на балансі ПрАТ «Новоселівський
гірничо-збагачувальний комбінат»
15 Частина покрівлі 2-поверхової будівлі складу загальною
площею 16,5 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський
р-н, с. Хролі, вул. Зорянська, 8, що перебуває на балансі ДУ
«Хролівський виправний центр (№ 140)»

Мета проведення оцінки

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

Визначення вартості об’єкта
оренди до 200,0 м2 для погодження розрахунку орендної
плати (за заявою від сторонньої організації)
Визначення вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди

Визначення вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди

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

Визначення вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди

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

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 19.12.2017

2 Частина холу на 1-му поверсі різноповерхової (6-14) будівлі
учбового корпусу загальною площею 2,0 м2 за адресою:
м. Харків, пл. Свободи, 4, що перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
3 Перший поверх будинку побуту загальною площею 15,0 м2
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Комуніст,
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на
балансі Харківського національного аграрного університету
ім. В. В. Докучаєва
4 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі одноповерхової будівлі сховища № 6 (інв. № 050) загальною
площею 250,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3,
що перебуває на балансі Державного підприємства Міністерства оборони України Харківська контора матеріальнотехнічного забезпечення
5 Нежитлове приміщення у прибудові до механічного цеху, інв.
№ 635, загальною площею 57,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Залютинська, 6, що перебуває на балансі ДП «Харківський механічний завод»

ТОВ «ІКК ПФАгентство ТОВ «ІКК
Проконсул»
«Схід»
Проконсул»

Нерухоме державне майно загальною площею 113,75 м2, а саме: споруда кафе
площею 84,95 м2, металева споруда магазину загальною площею 28,8 м2. м. Львів,
вул. Городоцька, 222. 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.
Нерухоме державне майно площею 168,1 м2, а саме: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 131,1 м2 на другому поверсі моторної дільниці та вбудоване
нежитлове приміщення загальною площею 37,0 м2 на першому поверсі моторної дільниці. м. Львів, вул. Голубовича, 48. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення площею 676,82 м2 в одноповерховій будівлі монтажної дільниці. м. Львів, вул. Голубовича, 48. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 180,29 м2, а саме: нежитлове вбудоване приміщення в токарному відділенні цеху металоконструкцій площею
137,6 м2 та нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі адміністративної
будівлі площею 42,69 м2. м. Львів, вул. Городоцька, 222. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 230 грн.

1 Частина холу на 1-му поверсі 5-поверхової адміністративної
будівлі (літ. «А-5») загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Шевченка, 137а, що перебуває на балансі Харківського міського центру зайнятості
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.12.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
частина адміністративного приміщення площею 1,0 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. С. Петлюри, 13, що перебуває на балансі Головного управління Державної
казначейської служби України в Рівненській області, визнано ПП «Експерт-РівнеКонсалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина конструкції даху багатоповерхової громадсько-адміністративної будівлі
площею 20,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Замкова, 22а, що перебуває на балансі ДП
«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 будівлі «Лікарні» площею 22,71 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Кузнецовськ, вул. Енергетиків, 23, що перебуває на балансі ДЗ «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 3», визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
приміщення першого поверху навчального корпусу № 2 (буфет № 2) площею
156,4 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Приходька, 75, що перебуває на балансі Національного університету водного господарства та природокористування, визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина приміщення медичного пункту на першому поверсі гуртожитку площею
35,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Березне, вул. Ціолковського, 2, що перебуває
на балансі ДПТНЗ «Березнівське вище професійне училище», визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 200 грн;
частина вестибуля першого поверху навчального корпусу № 6 площею 32,0 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 45, що перебуває на балансі Національного
університету водного господарства та природокористування, визнано ПП «Оцінка та
Консалтинг». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина вестибуля першого поверху навчального корпусу № 2а площею 25,0 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Приходька, 75, що перебуває на балансі Національного
університету водного господарства та природокористування, визнано Рівненську
товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина третього поверху адміністративного приміщення площею 41,3 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Дубровиця, пров. Макарівський, 1, що перебуває на балансі
Державної фіскальної служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Рівненської митниці ДФС, визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
будівля складських приміщень площею 592,1 м2 за адресою: Рівненська обл.,
смт Рокитне, вул. Шевченка, 2е, що перебуває на балансі ДП «Рокитнівський лісгосп»,
визнано ФОП Антонюк С. В. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 900 грн;
будівля консервного цеху площею 1 492,8 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Рокитне, вул. Шевченка, 16, що перебуває на балансі ДП «Рокитнівський лісгосп», визнано ФОП Антонюк С. В. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 900 грн;
поштовий павільйон, інвентарний № 4712/400, реєстровий № 24584661.339.
ПШТДПЮ748, площею 29,55 м2 та поштовий павільйон (заклад громадського харчування), інвентарний № 4712/401, реєстровий № 24584661.339.ПШТДПЮ749, площею
29,55 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Рудка, вул. Білоозерська, що перебувають на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» і обліковується у ВП «Рівненська АЕС», визнано Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 496 грн;
павільйон (частина майданчика автозупинки під банкоматом) площею 2,0 м2
за адресою: Рівненська обл., м. Кузнецовськ, дорога Промислова, що перебуває на
балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» та обліковується у ВП «Рівненська АЕС», визнано Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 496 грн;
частина Примлинового елеватора площею 1,0 м2 за адресою: Рівненська обл.,
м. Радивилів, вул. Волковенка, 11, що перебуває на балансі ДП «Радивилівський
комбінат хлібопродуктів», визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
нежитлове приміщення четвертого поверху адміністративного будинку площею
36,3 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 7, що перебуває на балансі Рівненського обласного управління водних ресурсів, визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн.

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження (індекс,
адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний
телефон)
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Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 155,2 м2 на
третьому поверсі будівлі літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 225 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 254,0 м2 на другому поверсі
будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 400 грн.
Нежитлові приміщення (кімн. № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) площею 44,4 м2 та нежитлове приміщення (кімн. № 19) площею 134,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової
будівлі. м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 245 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 21.12.2017

№
з/п
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 13.12.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:
частина 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», визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 200 грн;
окремий гаражний бокс площею 49,1 м2 та окремий гаражний бокс площею 21,3 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Замкова, 22а, що перебувають 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.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди,
що відбулися 21.12.2017

2 000/2

Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди визнано:
ТОВ «АН Експерт» по об’єктах:
нежитлові приміщення загальною площею 19,7 м2 на цокольному поверсі будівлі
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 4, що перебувають на балансі державного підприємства «Український державний головний
науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань», вартість робіт – 1 790,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
нежитлові приміщення площею 64,4 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі
за адресою: Кіровоградська обл., м. Бобринець, пров. В. Порика, 4, що перебувають на
балансі Бобринецького коледжу ім. В. Порика Білоцерківського національного аграрного університету, вартість робіт – 2 250,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ФОП Таран Олену Анатоліївну по об’єкту: приміщення буфету факультету фізичного виховання площею 74,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі навчального корпусу № 2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. В. Пермська, 3, що перебуває на балансі Центральноукраїнського державного
педагогічного університету ім. В. Винниченка, вартість робіт – 2 147,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся
19.12.2017

2 150/2

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбулися 22.12.2017

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна: частини гаража на 20 автомобілів площею
451,0 м2 за адресою: пров. В. Носова, 2, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського державного навчально-курсового комбінату агропромислового комплексу.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 470,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
ФОП Старікова Олександра Вікторовича на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: вул. Європейська, 164,
м. Полтава, що обліковується на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 307,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
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Переможцем конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єктах оренди:
нежитлові приміщення загальною площею 61,66 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 20, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Гайворонському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 2 280,00
грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), просп.
Інженерів, 9/92, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області, вартість робіт – 2 130,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна об’єктів оренди,
що відбулися 21.12.2017

ська, 5, с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на
балансі Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області, визнано
Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення будівлі «Гаражі» виробничої бази
монастиря Бернардинів площею 97,0 м2, інвентарний номер 10310012, реєстровий
номер 21146541.2.АААДДЛ310, за адресою: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Національного заповідника «Замки Тернопілля»,
визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 250 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: площадка для встановлення контейнера площею 15,2 м2
та одне антено-місце (частина покрівлі даху будівлі висотою 26 м під встановлення
трубостійки висотою 6 м, площею 4,4 м2, частина кабель-росту площею 4,1 м2 та частини фасаду будівлі площею 12,0 м2) за адресою: вул. Січових Стрільців, 2, м. Борщів,
Тернопільська обл., що перебувають на балансі Державного підприємства спиртової
та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 350 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди нагульного ставу «Урмань»: дамба (інвентарний № 500, реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ405), обвідний канал (інвентарний
№ 540, реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ434), водопостачальний канал (інвентарний № 541, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ399), шлюз регулятор (інвентарний № 542, реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ487), шлюз регулятор (інвентарний
№ 543, реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ488), шлюз регулятор (інвентарний № 544,
реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ489) за адресою: Тернопільська обл., Бережанський р-н, в межах земель Урманської сільської ради, за межами с. Урмань, на балансі
Державного підприємства «Укрриба», визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з
оцінки – 7 500 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

3 000/5

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбулися 08.12.2017

укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 300,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 60,1 м2 за адресою: вул. Пушкіна, 2а,
смт Диканька, Полтавська обл., що обліковується на балансі Головного управління
статистики у Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1 400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомісті»
на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення на 1-му поверсі площею 47,1 м2 за адресою:
вул. Центральна, 35, смт Чорнухи, Полтавська обл., що обліковується на балансі
УДКСУ у Чорнухинському районі Полтавської області. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 430,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення будівлі площею 83,7 м2 за адресою: вул. Остроградського, 40а, смт Козельщина, Полтавська обл., що обліковується на балансі
ДЗ «Український центр контролю та моніторингу захворювань МОЗ України». Мета
оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 400,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
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7 000
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ДП «Європейський центр
консалтингу та
оцінки»
ТОВ «ГарантЕкспертиза»

4 100

ФОП Чебаков
Олексій Іванович

5

ПП «Бізнесконсалтинг»

5 800

8 Приміщення № 172 та частина приміщення № 226 площею 315,0 м2 на
3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на
балансі ДП МА «Бориспіль»
9 Частина майданчика площею 12,0 м2 (інв. № 1627) за адресою: Київська
обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, що перебуває на балансі
ДП «Київський деревообробний завод Міністерства оборони України»
10 Приміщення № 175, 176 та частина приміщення № 226 площею 47,0 м2
на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають
на балансі ДП МА «Бориспіль»
11 Нежитлові приміщення площею 72,7 м2 на 1-му поверсі будинку їдальні
за адресою: Київська обл., м Боярка-2, що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

5

Назва об’єктів

4 200

№
з/п

Вартість
Строк виконання
робіт (день)

Продовження таблиці

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

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 18.12.2017

Частина ґанку навчального корпусу № 3 площею 4,0 м2 за адресою: м. Херсон,
Бериславське шосе, 22, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету», переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

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 19.12.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення (окремо
виділена конструкція з пластику) загальною площею 11,32 м2 на першому поверсі холу
будівлі учбово-методичного центру по підготовці співробітників УВС, що обліковується
на балансі УМВСУ в Хмельницькій області, за адресою: вул. Зарічанська, 9, м. Хмельницький, визнано ТОВ «Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн.
(без у рахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 28,7 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується
на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою:
вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький визнано ТОВ «Експерт». 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 мучного цеху площею 17,2 м2 у будівлі їдальні, що обліковується на балансі Кам’янецьПодільського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових
технологій, за адресою: вул. Суворова, 2, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька
обл. визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних
днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення на першому поверсі будівлі головного навчального корпусу площею 30,9 м2, що обліковується
на балансі Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій, за адресою: вул. Суворова, 2, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл. визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. 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 – приміщення
загальною площею 36,5 м2 на четвертому поверсі лабораторного корпусу, що обліковується на балансі Донецького національного університету ім. Василя Стуса,
за адресою: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький визнано ТОВ «Експерт». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 11.12.2017

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху бізнес-інноваційного
центру площею 137,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Громадська організація
«Федерація тенісу і спортивних ігор». Дата оцінки: 30.11.2017. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 350,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі гуртожитку
площею 23,94 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
Фукаляк В. О. Дата оцінки: 30.11.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання робіт – 2 календарних
дні, вартість послуг – 2 350,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: приміщення столярного цеху площею 357,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаське
будівельно-монтажне управління». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Олени Теліги, 16, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Кушнір О. С. Дата оцінки:
30.11.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 350,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: приміщення адмінбудівлі з прибудовами площею 130,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаське
будівельно-монтажне управління». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Олени Теліги,
16, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Тищенко Ю. М. Дата оцінки: 30.11.2017.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В.
Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 350,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху адмінбудівлі площею 10,0 м2
та частина даху будівлі площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному
управлінні Уманської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл. Соборності, 1,а,
м. Умань. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Лайфселл». Дата оцінки: 30.11.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 390,00 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 приміщень на четвертому та сьомому поверхах
дев’ятиповерхового гуртожитку № 1 площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Крилова, 51, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Фірма «Мегастайл-Сервіс». Дата оцінки: 30.11.2017. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання робіт –
2 календарних дні, вартість послуг – 2 360,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на другому поверсі навчального корпусу № 4 площею 58,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Дашкевича, 24, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Укравтосервіс».
Дата оцінки: 30.11.2017. 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.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі навчального корпусу площею 12,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний
заклад «Буцький політехнічний професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Центральна, 2, смт Буки, Маньківський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ПАТ «Укртелеком». Дата оцінки: 30.11.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1 200,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки майна, що відбувся 12.12.2017

Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями конкурсів визнано:
ТОВ «Оцінка – Інформ» на частину димової труби IV площею 12,0 м2 та частину
бетонної основи димової труби IV площею 5,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Д. Квітковського, 2, що перебувають на балансі Національної академії внутрішніх справ. Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки:
1 725,00 гривень та 5 календарних днів;
ФОП Федоренко Аллу Анатоліївну на:
нежитлові приміщення будівлі (літ. В) загальною площею 656,6 м2 та прибудову
(літ. В’) загальною площею 107,4 м2 за адресою: м. Чернівці, Руська, 198, що перебувають на балансі Чернівецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;
майданчик для обслуговування котельні площею 110,0 м2 за адресою: Чернівецька
обл., Кіцманський р-н, м. Кіцмань, вул. Миколайчука, 3, що перебуває на балансі Кіцманського коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету. Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки:
1 725,00 та 5 календарних днів;
ФОП Читайло Валентину Василівну на вбудовані приміщення першого поверху будівлі навчального корпусу № 1 (літ. А) загальною площею 88,7 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 28, що перебувають 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 Чернівецькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки майна, що відбувся 14.12.2017

Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу визнано ТОВ «Оцінка – Інформ» на частину даху будівлі котельні (літ. Е) площею 37,5 м2
за адресою: м. Чернівці, вул. Д. Квітковського, 2, що перебуває на балансі Національної
академії внутрішніх справ. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та
строк виконання робіт з оцінки: 1 725 гривень та 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки майна, що відбувся 19.12.2017

Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу визнано ФОП Читайло Валентину Василівну на вбудовані приміщення першого
поверху будівлі навчального корпусу (літ. Б) загальною площею 171,6 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 17а, що перебувають на балансі ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 700 гривень та
5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки майна, що відбувся 26.12.2017

Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу
визнано:
ФОП Міцевич Любов Дмитрівну на приміщення гаража (1-6) площею 21,9 м2 у будівлі (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 70б, що перебуває на балансі
Західного офісу Держаудитслужби. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 725,00 гривень та 5 календарних днів;
ФОП Федоренко Аллу Анатоліївну на частину приміщення (2-16) площею 10,0 м2
на другому поверсі будівлі (літ. Т) за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248м, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Чернівецькій області. Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки:
1 725,00 гривень та 5 календарних днів.
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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

Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди) ПП «Аксіома» по об’єкту – визначення розміру компенсації
державі в результаті втрати частки КСП «Миколаївське» в ЄМК Менський санаторій
«Остреч» (вартість виконання робіт з оцінки – 20 720 грн, строк – 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся
20.12.2017

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
1/6 частина вежі радіорелейного зв’язку та асфальтового майданчика площею
6,0 м2, що перебуває на балансі Управління державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 190а (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
павільйон «Овочевий» площею 146,5 м2, що перебуває на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський
р-н, смт Гончарівське, вул. Танкистів, 11 (вартість виконання робіт з оцінки – 4 350
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
бетонно-щебенева площадка площею 194,0 м2, що перебуває на балансі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, за адресою: Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Графська, 2 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 25,5 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7 (вартість виконання робіт
з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту: нежитлове приміщення площею
30,7 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на
балансі Прилуцького агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Радикал» по об’єкту: частина першого поверху загальною площею 7,0 м2 будівлі учбового корпусу № 2, що перебуває на балансі Чернігівського національного
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана
Полуботка, 53 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
нежитлові приміщення загальною площею 413,1 м2 другого та третього поверхів
триповерхової будівлі, що перебувають на балансі Чернігівського професійного ліцею
залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна),
приміщення магазину площею 67,5 м2 та приміщення кафе площею 55,1 м2 (загальною площею 122,6 м2) , що перебувають на балансі Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, пл. Івана
Франка, 2 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту: нежитлове приміщення загальною площею 46,9 м2 у будівлі виробничого цеху, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Євгена Онацького (кол. пров.
Пархоменка), 4а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 28.12.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 265,4 м2 частини котельні № 30 (літ. Б, В), що перебуває на балансі Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області,
за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Відродження, 1 (вартість
виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Музичук Петро Олександрович по об’єкту: нежитлові приміщення площею
419,3 м2 на 1-му поверсі будівлі пральні (літ. Б), що перебуває на балансі Житомирської
філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Десантників,
31 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 19.12.2017

Для проведення незалежної оцінки:
частини вестибуля (поз. 2) площею 5,0 м2 першого поверху будівлі літери Бv, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Cолотвино, вул. Терека,
42 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200 грн,
термін виконання – 5 днів;
підвальних приміщень (поз. 11-16) загальною площею 102,1 м2 частини будівлі
літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 16
з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 183 грн,
термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення (поз. 47) площею 25,8 м2 на другому поверсі частини
будівлі літ. «А» за адресою: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 16 та вбудованого приміщення (поз. 25) площею 17,4 м2 на другому поверсі частини будівлі літ.
«А» за адресою: м. Виноградів, вул. Миру, 16/а з метою укладення договору оренди,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 2 183 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 19.12.2017

Для проведення незалежної оцінки: об’єкта незавершеного будівництва комунальної власності територіальної громади с. Данилово Хустського району – сільський будинок культури разом із земельною ділянкою площею 0,1898 га, місцезнаходження об’єкта: 90443, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Данилово, вул. Миру,
54 з метою приватизації разом із земельною ділянкою шляхом продажу на аукціоні
під розбирання, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП
«Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 12 000 грн, термін виконання – 20 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 21.12.2017

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих приміщень буфету площею 50,0 м2 на цокольному поверсі (поз. 2, 3,
4 за планом) частини навчального корпусу літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 32 з метою продовження договору оренди,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 2 100 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих нежитлових приміщень (поз. 13-5, 13-6) загальною площею 48,8 м2
будівлі літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Духновича, 2, прим. 13 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 2 200 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих нежитлових приміщень (поз. 13-1, 13-2) загальною площею 29,0 м2
будівлі літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Духновича, 2, прим. 13 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 2 200 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вбудованих приміщень майстерні поз. 1 (літ. Г) та токарного цеху поз. 3
(літ. Г) загальною площею 355,3 м2 корпусу майстерні (літ. «Г-Г'-Г''»), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська,
11 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість послуг з оцінки –
2 000 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.12.2017

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ПП «Данко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень
з № 2 до № 5 включно загальною площею 150,1 м2 фарбувально-сушильного цеху (літ.
М). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Єлизавети Щедрович, буд.
8. Балансоутримувач майна: Автогосподарство ГУМВС України в Запорізькій області.
Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;

2. ФОП Жуган В. С. на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини приміщення № 23 площею 23,0 м2, частини приміщення № 25 площею 10,0 м2, загальною
площею 33,0 м2 першого поверху адміністративно-навчальної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Севастопольська, буд. 26. Балансоутримувач майна: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 981 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору;
3. ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
1/3 частини металевої вежі для антени, інв. № 10490281. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Першотравнева, 2. Балансоутримувач майна: Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної
адміністрації. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини нежитлового приміщення № 141 загальною площею 2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. А-4), інвентарний № 1331055. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, бульв. Вінтера/вул. Гребельна, 10/2. Балансоутримувач
майна: відокремлений підрозділ «Дніпровська електроенергетична система» ДП «НЕК
«Укренерго». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
4. ПП «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини нежитлового
приміщення № 109 (у складі приміщення № 4) загальною площею 18,2 м2 першого
поверху будівлі корпусу А (літ. А-6). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Патріотична, 74а. Балансоутримувач майна: державне підприємство «Український
науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору;
5. ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень № 69, 70 загальною площею 29,6 м2 першого поверху будівлі головного корпусу з поліклінікою (літ. Ж-5, реєстровий № 34247637.1.НЧИЮЦЛ539).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71502, Запорізька обл., м. Енергодар, просп. Будівельників, буд. 33. Балансоутримувач майна: державний заклад «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України. Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 995 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору;
6. ФОП Банас О. Ф. на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового
приміщення № 4 загальною площею 12,5 м2 першого поверху будівлі ветеринарної
лікарні (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 70500, Запорізька обл., м. Оріхів,
вул. Овчаренка, 164. Балансоутримувач майна: Оріхівська районна державна лікарня
ветеринарна медицина. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки, що відбувся 29.12.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди визнано ФОП Таран Олену Анатоліївну по об’єктах:
нежитлові приміщення загальною площею 129,7 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Поповкіна 35,
що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у Новомиргородському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 2 293 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлові приміщення загальною площею 77,3 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул. Паркова, 12, що перебувають на балансі Бобринецького об’єднаного управління Пенсійного
фонду України Кіровоградської області, вартість робіт – 2 198 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 27.12.2017

Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 319,4 м2 на другому поверсі будівлі учбової майстерні. Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір,
вул. Сагайдачного, 3. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нерухоме державне майно загальною площею 58,5 м2, а саме: частина поверхні
димової труби площею 28,5 м2 та частина асфальтобетонної площадки площею 30,0 м2.
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Вишня, вул. Наукова, 1. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 350 грн.
Частина нежитлового приміщення будівлі базисного складу реагентів (інв.
№ 100110) загальною площею 197,9 м2, будівля «Операторна № 1» (інв. № 100902)
загальною площею 40,7 м2, будівля «Операторна № 2» (інв. № 100903) загальною
площею 36,0 м2. Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр, вул. без назви, буд.
69, 70, 71. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 2 250 грн.
Нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі КПП загальною площею 49,2 м2.
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Львівська. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 27.12.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:
маневровий майданчик площею 2 000,0 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Клевань, вул. Б. Хмельницького, 89, що перебуває на балансі Клеванського професійного
ліцею, – визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 кален
дарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 7 200 грн;
асфальтобетонне вимощення загальною площею 72,0 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Вараш, майдан Незалежності, 3, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС»
ДП «НАЕК «Енергоатом», – визнано ПП «Оцінка та консалтинг». Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина даху, частина зовнішньої сторони стіни будівлі примлинового елеватора
площею 60,0 м2 та технічна площадка площею 5,0 м2 за адресою: Рівненська обл.,
м. Радивилів, вул. Волковенка, 11, що перебувають на балансі ДП «Радивилівський
комбінат хлібопродуктів», – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 19.12.2017

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення загальною площею 15,0 м2 на технічному поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: вул. Руська, 56, м. Тернопіль, що перебуває на
балансі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя,
вважати таким, що не відбувся.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежилого приміщення поз. 2-9 площею 10,8 м2 та поз.
2-11 площею 10,9 м2 другого поверху будівлі літери А відділу статистики у Борщівському районі за адресою: вул. С. Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області, визнано ТОВ
«Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 400 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди ставу Загороддя, інвентарний № 0314,
реєстровий № 25592421.79.ААЕЖАЖ600 (у т. ч. дамба, водовипуск) за адресою: Тернопільська обл., Збаразький ра-н, на території Вишнівецької об’єднаної територіальної
громади, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано
Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 7 200 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення першого поверху площею 1,0 м2 нежитлового будинку за адресою: вул. Замкова, 18, м. Підгайці, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області,
визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 100 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення першого поверху площею 1,0 м2
нежитлового приміщення за адресою: вул. Шевченка, 67а, м. Кременець, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в
Тернопільській області, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення першого поверху площею 1,0 м2
адміністративного будинку за адресою: вул. Об’їзна, 1, с. Угринь, Чортківський р-н,
Тернопільська обл., що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС
в Тернопільській області, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі
в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 гривень, строк виконання робіт –
5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення першого поверху площею 1,0 м2
адмінбудинку з допоміжними будівлями і спорудами за адресою: вул. Стрийська, 5,
с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області, визнано Тернопільське
обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду.
Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: необоротні активи цілісного майнового комплексу державного підприємства «Полупанівський кар’єр», що складаються з основних засобів,
нематеріальних активів та об’єкта незавершеного будівництва за адресою: с. Полупанівка, Підволочиський р-н, Тернопільська обл., що перебувають на балансі ТОВ ВК
«Гірничодобувна промисловість», визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою внесення змін до договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 29 500
гривень, строк виконання робіт – 15 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: необоротні активи, передані в оренду, та майно, набуте
під час оренди за державні кошти, цілісного майнового комплексу структурного підрозділу (горілчаного цеху) Державного підприємства «Бучацький мальтозний завод»
за адресою: вул. Бариська, 8а, м. Бучач, Бучацький р-н, Тернопільська обл., що перебувають на балансі ПрАТ «Галіція Дистилері», визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою внесення змін до договору
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 28 000 гривень, строк виконання робіт –
15 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина асфальтованого майданчика площею 50,0 м2 за
адресою: вул. С. Крушельницької, 52, м. Заліщики, Тернопільська обл., що перебуває
на балансі відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого», визнано
ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 200 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.12.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина гаража під літ. Є, поз. 1-5, площею 96,6 м2
за адресою: вул. Князя Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл.,
що перебуває на балансі Чортківського міжрайонного управління водного господарства, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 28.12.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина металевої димової труби котельні площею 10,0 м2 та
технологічний майданчик під нею площею 4,0 м2 за адресою: вул. С. Крушельницької,
52, м. Заліщики, Тернопільська обл., що перебуває на балансі відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Залі
щицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого», 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 – 2 350 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення площею 1,0 м2 вбудованого приміщення
лінійно-апаратного залу (ЛАЗ) № 2-4 згідно з поверховим планом загальною площею
38,1 м2 на 2-му поверсі диспетчерського пункту системи посадки (ДПСП) за адресою:
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с/р Смиковецька, комплекс будівель № 3
(вул. Польова, 3, на території Смиковецької с/р), визнано Тернопільську торговопромислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 200 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ТОВ «СВК»

1965/2

ПП «Радикал»

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

ПФ «Бонс»

ТОВ «Незалежна профгрупа»

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

ТОВ Мок
ров О. П.

ТОВ «Проконсул»
ТОВ «Проконсул»
ТОВ «Проконсул»
ТОВ «Проконсул»
ТОВ «СВК»

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

2 000/2

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

2 000/2
2 040/2
1 970/2
2 060/2
2 050/1
2 400/5

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво – будинок для вчителів
№ 47 разом із земельною ділянкою. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19744, Черкаська обл., Золотоніський
р-н, с. Привітне, вул. Центральна,10. Розмір земельної ділянки: 0,045 га. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 8 000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 10.07.2017

Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди) ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: нежитлове приміщення
площею 14,3 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча,
37 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

10 Нежитлове приміщення
11 Частина нежитлових
приміщень
12 Частина нежитлового
приміщення
13 Частина нежитлових
приміщень
14 Частина нежитлового
приміщення
15 Нежитлові приміщення
16 Нежитлове приміщення
17 Нежитлові приміщення
18 Нежитлове приміщення
19 Частина нежитлового
приміщення
20 Нежитлові приміщення
21 Нежитлове приміщення
22 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини
23 Нежитлове приміщення
24 Нежитлове приміщення

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

Частина нежитлового приміщення загальною площею 17,55 м2 на першому поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі, що перебуває в оперативному управлінні ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, за адресою: м. Херсон,
вул. І. Кулика, 143а, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк
виконання робіт – 5 днів.
Частина нежитлового приміщення холу загальною площею 13,65 м2 на першому
поверсі головного навчального корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення

!

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

Термін вико- Вартість
СОД – переможець нання, кален- виконання
дарних днів робіт, грн
м. Київ, вул. М. Грушев- ТОВ «Укрспец
3
4 180
ського, 7
експерт»
м. Київ, вул. ПолітехТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»
2
3 405
нічна, 41
м. Київ, вул. П.УсенТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»
2
3 510
ка, 4/9
м. Київ, вул. М. Грушев- ТОВ «Укрспец
3
3 300
ського, 7 (літера Б)
експерт»
м. Київ, вул. А.ЯнгеПП «Експерт3
3 200
ля, 20
Аналітик»
м. Київ, вул. Бульварно- ТОВ «Українські інно2
3 480
Кудрявська, 21
ваційні консультанти»

25 Нежитлові приміщення
26 Частина нежитлового
приміщення
27 Нежитлові приміщення
28 Нежитлові приміщення
29 Нежитлове приміщення
30 Асфальтований майданчик
31 Нежитлове приміщення

23,0 м. Київ, вул. Академіка
Янгеля, 16/2
6,0 м. Київ, просп. Валерія
Лобановського, 10
4,0 м. Київ, вул. Освіти, 5
6,0
2,0
519,7
29,0
350,0

м. Київ, вул. Максима
Кривоноса, 4
м. Київ, вул. Волинська,
11/14
м. Київ, бульв.
Л.Українки, 26
м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
м. Київ, просп. Перемоги, 50
м. Київ, вул. Ділова, 24

1 Частина нежитлового приміщення
2 Частина нежитлового приміщення
3 Нежитлове приміщення
4 Частина нежитлового приміщення
5 Нежитлове приміщення
6 Нежитлові приміщення
7 Нежитлові приміщення
8 Частина нежитлового приміщення
9 Частина нежитлового приміщення
10 Нерухоме майно

108,9

11 Нерухоме майно

393,2

Адреса об’єкта оцінки

8,0

м. Київ, вул. Мельникова,
81, літ. Д
8,0 м. Київ, просп. Перемоги, 54/1
57,1 м. Київ, вул. Преображенська (І. Клименка), 25
6,4 м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11
51,0 м. Київ, вул. Симиренка, 1
500,0 м. Київ, бульв. Л. Українки, 26
318,4 м. Київ, вул. С. Петлюри,
15, корпус «А»
4,0 м. Київ, вул. Желябова, 4
4,0

м. Київ, просп. Перемоги, 54а
м. Київ, Столичне шосе,
24-й км, будинок № 9
м. Київ, Столичне шосе,
24-й км, будинок № 9А
м. Київ, бульв. Л. Українки, 26
м. Київ, вул. Ю. Пасхаліна
(Ілліча), 14а
м. Київ, вул. Освіти, 4

3 650

2

3 430

№
ПлоНазва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2

ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»

2

3 335

1 Нерухоме майно

ПП «Фірма «Конкрет»

3

3 350

ПП «Фірма «Конкрет»

2

3 335

ПП «Гарант-Експерт»

2

3 400

ТОВ «Укрспец
експерт»
ФОП Острик Т. В.

3

5 200

2

3 460

2 Нежитлове приміщення
3 Нежитлові приміщення
4 Частина нежитлового
приміщення
5 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини
6 Нежитлове приміщення
7 Нежитлові приміщення
8 Частина нежитлового
приміщення

105,0 м. Київ, вул. Желябова, 4
29,55 м. Київ, вул. Бердичів- ТОВ «Українські інноська, 1, літера С
ваційні консультанти»
426,7 м. Київ, вул. Іллінська, 9 ФОП Острик Т. В.

2

3 650

2

3 420

2

4 300

22,7 м. Київ, вул. Архітектора
Городецького, 1-3/11,
літера А
33,5 м. Київ, Кловський
узвіз, 13а
34,2 м. Київ, вул. С. Петлюри, 15

2

3 450

2

3 450

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

2

3 430

2

4 070

2

3 300

ТОВ «Укрспец
експерт»
ТОВ «Укрспец
експерт»
ФОП Острик Т. В.

3

3 630

3

3 630

2

3 540

2

3 750

2

3 500

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

3 320

ПП «Гарант-Експерт»

2

3 520

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ТОВ «Укрспец
експерт»
ФОП Острик Т. В.

2

3 330

3

3 485

2

5 200

ФОП Острик Т. В.

2

4 000

ПП «Фірма «Конкрет»

3

3 350

ФОП Острик Т. В.

2

3 320

ТОВ «Експертно-кон
салтинговий союз»
ТОВ «Експертно-кон
салтинговий союз»
ТОВ «Укрспец
експерт»
ПП «Фірма «Конкрет»

5

2 500

5

2 800

3

5 100

3

3 400

2

3 750

3

3 355

2

3 680

2

3 320

2

4 500

2

3 610

3

3 470

2

3 950

2

3 500

2

3 500

3

5 510

2

3 600

3

3 410

Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки з метою визначення ринкової вартості (ціни продажу) для
здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні –
державної частки у статутному капіталі ПАТ «Акціонерний комерційний промисловоінвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк») у розмірі 0,0001 % за адресою: 01001,
м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12 – ТОВ «САМСОН». Вартість робіт – 43 000,00 грн, строк
виконання робіт – 20 календарних днів.

3 415

ПП «Гарант-Експерт»

2

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 27.12.2017

2

ПП «Гарант-Експерт»

ПП «Гарант-Експерт»

Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки з метою визначення ринкової вартості (ціни продажу) для
здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні –
державної частки у статутному капіталі ПАТ «Укрсоцбанк» у розмірі 0,00000004 %
за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 – ПП «ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТАМЕНТ». Вартість
робіт – 39 000,00 грн, строк виконання робіт – 25 календарних днів.

2

ТОВ «Укрспец
експерт»
ТОВ «Укрспец
експерт»
ПП «Гарант-Експерт»

Термін вико- Вартість
СОД – переможець нання, кален- виконання
дарних днів робіт, грн
ПП «Гарант-Експерт»
2
3 320

12 Нежитлові при500,0
міщення
13 Частина нежитло- 2,0
вого приміщення
14 Нежитлове при191,7
ПП «Гарант-Експерт»
міщення
15 Нежитлове при8,1 м. Київ, просп. ПереТОВ «Укрспец
міщення
моги, 50
експерт»
16 Нежитлові при142,0 м. Київ, вул. Симиренка, 1 ФОП Острик Т.В.
міщення
17 Частина нежитло4,0 м. Київ, просп. Академіка
ФОП Острик Т. В.
вого приміщення
Глушкова, 4д
18 Нежитлові при488,51 м. Київ, вул. Оленівська, 25 ПП «Гарант-Експерт»
міщення
19 Нежитлові при100,0 м. Київ, вул. Верхня, 5
ПП «Гарант-Експерт»
міщення
20 Нежитлове при17,9 м. Київ, вул. Солом’янська, ФОП Зарай
міщення
1
ський А. В.
21 Нежитлові при235,00 м. Київ, вул. Іллінська,
ПП «Гарант-Експерт»
міщення
9 (КМЦ)
22 Частина нежитло4,5 м. Київ, вул. ФеодосійТОВ «Українські іннового приміщення
ська, 8/13
ваційні консультанти»
23 Нежитлове при44,6 м. Київ, просп. ПереПП «Гарант-Експерт»
міщення
моги, 50
24 Нежитлові при888,4 м. Київ, вул. Л. Толстого, 9 ТОВ «ГЕБОРА»
міщення
25 Нежитлові при53,0 м. Київ, просп. Космонавта ПП «Гарант-Експерт»
міщення
Комарова, 1, корпус № 3
26 Частина нежитло- 10,0 м. Київ, вул. ВасильківТОВ «Укрспец
вого приміщення
ська, 90а
експерт»

ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
ПП «Гарант-Експерт»

3 500

О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Л. П. Пюра (дополіграфічна підготовка)

Площа, м2

3 710

3

Над номером працювали:

Назва об’єкта
оцінки

2

3 870

386,8 м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
2,0 м. Київ, вул. Володимирська, 15, літера В
125,7 м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/7
126,2 м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/7
76,4 м. Київ, вул. Кирилівська
(Фрунзе), 11б
100,0 м. Київ, вул. Дегтярівська, 51
67,6 м. Київ, вул. Пугачова, 12/2

№
з/п

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»

3

53,4

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 18.12.2017

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 20.12.2017

Адреса об’єкта оцінки

1 Нежитлові примі95,0
щення
2 Частина нежитлового 13,0
приміщення
3 Нежитлові примі56,7
щення
4 Частина нежитлового
2,0
приміщення
5 Нежитлове при190,0
міщення
6 Нежитлове приміщен25,3
ня – об’єкт культурної
спадщини
7 Нежитлові примі188,2 м. Київ, бульв. Л. Укращення
їнки, 26
8 Нежитлове при20,0 м. Київ, вул. Сім’ї Соміщення
сніних, 13
9 Частина даху – об’єкт 5,0 м. Київ, вул. Архітектора
культурної спадщини
Городецького, 1-3/11

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

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

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. Назва об’єкта оцінки: приміщення заготівельного цеху площею 277,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Черкаське будівельно-монтажне управління». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Олени Теліги, 16, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП
Федосов Микола Григорович. Дата оцінки: 30.11.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 355,00 грн.
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. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі адмінбудівлі площею 115,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаського навчального центру Міністерства аграрної політики та продовольства України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Обухова, 48б, м. Золотоноша,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Загребельний Михайло Іванович. Дата
оцінки: 30.11.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1 350,00 грн.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі в фойє
першого корпусу площею 1,5 м2 Черкаського державного технологічного університету.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПАТ Комерційний банк «Приватбанк». Дата оцінки: 30.11.2017.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 350,00 грн.

№
ПлоНазва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 29.12.2017

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

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 11.12.2017

Мета проведення
оцінки

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

ТОВ «СВК»

10 Нежитлові приміщення – кімн. № 38, 41, 42, 43 на 1-му поверсі
3-поверхової будівлі інженерного корпусу (літ. «А-3») загальною
площею 44,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебувають на балансі ДП «Український державний науково-дослідний
вуглехімічний інститут (УХІН)», 190443
11 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 26 на 1-му поверсі
2-поверхової будівлі клубу загальною площею 2,0 м2 за адресою:
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 33, що перебуває на балансі Навчального центру Оперативнорятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, 33879077, тел. (057) 406-83-29

2 180/2

1 Частина фойє № 29 (за технічним паспортом) на 1-му поверсі
3-поверхової будівлі головного учбового корпусу № 2 (клуб) загальною площею 1,0 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,
смт Мала Данилівка, головний учбовий корпус № 2 (клуб), що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії,
00493758, тел. (057) 635-74-73
2 Частина покрівлі 2-поверхової будівлі складу загальною площею
26,7 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли,
вул. Зорянська, 8, що перебуває на балансі ДУ «Хролівський виправний центр (№ 140)», 14319188, тел. (057) 740-92-22
3 Частина даху над сходами 3-поверхової частини 7-поверхової
адміністративно-управлінської будівлі, інв. № 10310001, літ. А-7,
загальною площею 10,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. М. Бажанова,
28, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Харківській області, 02362629, тел. (057) 706-25-88
4 Нежитлові приміщення кімн. № 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27 на 2-му
поверсі 2-поверхового будинку (літ. «А2-3») загальною площею
135,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 6, що перебувають
на балансі ДП «Харківське промислово-торговельне підприємство»,
38494092, тел. (057) 404-33-12
5 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-10 на 1-му поверсі
5-поверхової будівлі гуртожитку № 10 загальною площею 3,0 м2
за адресою: м. Харків, пров. Дизайнерський, 4, що перебуває на
балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 02071180, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01
6 Нежитлові приміщення – кімн. № № 1-8, 1-9, 1-10 на 1-му поверсі
2-поверхової будівлі майстерні учбового корпусу № 2 загальною
площею 34,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка,
37, що перебувають на балансі ДПТНЗ «ЦПТО № 3 м. Харкова»,
02547910, тел. (057) 264-77-75, (057) 269-52-41
7 Нежитлове приміщення – кімн. № 8 на 1-му поверсі 4-поверхової
з підвалом адміністративної будівлі загальною площею 23,9 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 26, корпус 4, що перебуває на
балансі Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області,
40112097, тел. (057) 707-35-13
8 Нежитлове приміщення – кімн. № 16 на 2-му поверсі 2-поверхової
адміністративної будівлі загальною площею 16,3 м2 за адресою: м.
Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного забезпечення», 37765878,
тел. (057) 370-38-63
9 Частина одноповерхової будівлі гаража загальною площею 179,34 м2
за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі
ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного забезпечення»,
37765878, тел. (057) 370-38-63

2 200/4

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

2 130/2

№
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 28.12.2017

ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Вартість робіт – 2 300 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 54,3 м2 будівлі «Аптеки та лабораторії», що перебуває на балансі Державної установи «Голопристанська виправна
колонія (№ 7) – міжобласна спеціалізована туберкульозна лікарня», за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Стара Збур’ївка, переможець конкурсу – ФОП
Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 400
грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 27.12.2017

9 Частина нежитлового
приміщення

Адреса об’єкта оцінки

3 367,43 м. Київ, вул. Здолбунівська, 2
38,6 м. Київ, вул. Ділова, 24
407,7
3,0
1,5
68,1
49,0
1,5
1,5

СОД –
переможець
ПП «ДУАНТ»

ФОП Щаслива Н. З.
м. Київ, вул. Велика ВаФОП Щаслисильківська, 55
ва Н. З.
м. Київ, просп. Науки, 7
ПП «Фірма
«Конкрет»
м. Київ, вул. Інститутська, 9 ФОП Щасли(будівля літера «К»)
ва Н. З.
м. Київ, вул. Преображенська (І.Клименка), 25
м. Київ, вул. М. Грушевського, 7
м. Київ, вул. Пухівська, 7,
корпус БФ23 (прохідна –
КПП № 1)
м. Київ, вул. Пухівська, 7,
корпус БФ24 (корпус караульної служби)
м. Київ, вул. Пухівська, 7а
(будівля літера «А»)
м. Київ, вул. Інститутська,
11б (будівля літера «А2)
м. Київ, вул. Солом’янська,
1
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31
м. Київ, просп. К. Комарова, 1, корпус № 4
м. Київ, просп. К. Комарова, 1, корпус № 1
м. Київ, вул. Дружківська, 8,
корпус № 2
м. Київ, просп. Леся Курбаса, 2а
м. Київ, вул. Володимирська, 72
м. Київ, Харківське шосе, 17

10 Частина нежитлового
1,5
приміщення
11 Частина нежитлового
1,5
приміщення
12 Нежитлове при136,0
міщення
13 Частина нежитлового
1,0
приміщення
14 Частина нежитлового
1,0
приміщення
15 Частина нежитлового
1,0
приміщення
16 Частина нежитлового
6,0
приміщення
17 Нежитлове при71,6
міщення
18 Частина нежитлового
9,7
приміщення
19 Частина нежитлового
1,4
приміщення
20 Нежитлові при1 019,3 м. Київ, вул. Гоголівська, 7
міщення
21 Нежитлові при760,5 м. Київ, вул. Гоголівська, 7
міщення

ПП «Фірма
«Конкрет»
ПП «ДУАНТ»

Термін вико- Вартість
нання, кален- виконання
дарних днів робіт, грн
2

6 700

2

3 430

2

4 150

2

3 350

2

3 320

3

3 500

2

3 460

ПП «ГарантЕксперт»

2

3 300

ПП «ГарантЕксперт»

2

3 300

2

3 290

2

3 290

ТОВ «ГЕБОРА»
ТОВ «ГЕБОРА»
ПП «ДУАНТ»
ПП «ДУАНТ»
ФОП Щаслива Н. З.
ФОП Щаслива Н. З.
ПП «ДУАНТ»
ПП «Фірма
«Конкрет»
ФОП Щаслива Н. З.
ПП «ДУАНТ»
ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»

2

3 650

2

3 295

2

3 450

2

3 450

2

3 315

3

3 530

2

3 500

2

3 330

2

6 500

2

6 000
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