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ОФІЦІйНе ВиДАННЯ ФДМУ
Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

орЕНда
оÃолоØÅння про провÅдÅння конкурсів нÀ прÀво орÅнди мÀÉнÀ
ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФДМУ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО киїВськІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
НА пРАВО ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРЖАВНОгО МАйНА

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком на 1-му поверсі площею 79,85 м2; частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком
на 2-му поверсі площею 315,1 м2; частина конферен-цкомплексу ЦППК з харчоблоком на 3-му
поверсі площею 195,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31.
Балансоутримувач: Університет державної фіскальної служби України.
Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.10.2017 становить 408 000,00 грн
(без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах.
Орендна ставка: згідно з пунктом 22 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 № 786 (зі змінами), – 4 %.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – жовтень 2017 року становить 14 693,33 грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску становить 88 160,00 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ
по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк:
ДКСУ у м. Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 590,75 м2».
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 14-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області,
реєстрація учасників проходитиме з 9.00 в кімн. 606.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не
меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Сплатити гарантійний внесок (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906).
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює
господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями
учасника конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його виконання); пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій
відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва, площа
та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 616, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю
з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу
та інформації, зазначеній в інформації про конкурс, – учасник конкурсу не буде допущений до подання
конкурсної пропозиції щодо орендної плати.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин РВ
ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

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 Апеляційного суду Одеської області, орган управління – Державна судова адміністрація України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення першого поверху в одноповерховій прибудові
до дев’ятиповерхової будівлі, інв. № 1031000001, загальною площею 363,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 24а.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 3 490 025,00 грн (три мільйони чотириста дев’яносто
тисяч двадцять п’ять гривень 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – 17 450,13 грн (сімнадцять тисяч чотириста
п’ятдесят гривень 13 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 їдальні, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи; строк оренди –2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного внеску,
який становить 6 (шість) стартових орендних плат, – 104 700,78 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 363,50 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 на 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; 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, у т. ч. банківські реквізити;
відомості про претендента – юридичну особу: 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 – фізичну особу: копію 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 оголошення 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.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО пОлтАВськІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
НА пРАВО ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРЖАВНОгО МАйНА

 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення (підвал) адміністративного корпусу площею 150,6 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава.
Балансоутримувач: Вищий державний навчальний заклад «Українська медична стоматологічна
академія».
Орган управління: Міністерство охорони здоров’я України.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 31.01.2018 – 1 837 000,00 грн.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, за базовий місяць – січень 2018 року становить 12 246,67 грн без урахування ПДВ.
Цільове призначення об’єкта оренди: розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи (орендна ставка 8 %).
Основні умови конкурсу:
1) стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786,
за базовий місяць оренди – січень 2018 року становить 12 246,67 грн без ПДВ;
2) ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної
в договорі оренди, – розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, при застосуванні орендної ставки 8 %;
3) дотримання вимог експлуатації об’єкта та інших вимог, які відповідають конкретизованій формі
договору оренди, затвердженій наказом РВ ФДМУ по Полтавській області від 09.02.2018 № 68;
4) заборона приватизації орендованого майна та передачі його в суборенду;
6) внесення завдатку у трикратному розмірі орендної плати за базовий місяць оренди протягом одного місяця після укладення договору оренди, який вважається платою за останні місяці оренди;
7) протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не
меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на користь орендаря, який бере на себе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, постійно поновлювати договір страхування таким
чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим;
8) строк оренди – 2 роки 11 місяців;
9) своєчасно за згодою балансоутримувача здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний
та інші види ремонту орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації
вартості поліпшень. У разі, якщо орендар має намір отримати погодження орендодавця на здійснення
невід’ємних поліпшень орендованого майна, він зобов’язаний подати заяву і матеріали згідно з Порядком
надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженим наказом ФДМУ від 03.10.2006 № 1523 та зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 18.10.2006 за № 1123/12997;
10) здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Упродовж 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, у т. ч. плати податку
на землю та надання комунальних послуг орендарю, та (або) самостійно укласти договори на оплату
послуг з підприємствами – постачальниками комунальних послуг;
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11) компенсація переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну оцінку платнику оцінки протягом семи календарних днів з дня укладення договору оренди згідно
з поданим договором про проведення незалежної оцінки та копією платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів тощо;
12) переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди зобов’язані протягом п’яти робочих днів особисто повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди;
13) основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір
орендної плати при обов’язковому забезпеченні інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд до конкурсної комісії:
заяву на участь у конкурсі; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру місячної орендної плати; повідомлення про засоби зв’язку з
учасником конкурсу;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку
від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство,
видану обласним сектором з банкрутства; копії ліцензії та/або дозвільних документів на
здійснення претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого);
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи; копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку з відміткою Державної податкової
служби; копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого);
документи, які підтверджують гарантійний внесок.
Розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 73 480,02
грн. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений рахунок.
Реквізити рахунка для сплати гарантійного внеску для участі у конкурсі: рахунок
№ 37318055009476, банк – ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 22527015,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Полтавській області.
Заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс (конкурсні пропозиції, крім розміру орендної плати), подаються претендентом супровідним
листом в окремому запечатаному конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки
учасника конкурсу. Кінцевий строк прийняття заяв та пропозицій – за три робочих дні
до дати проведення конкурсу.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший (базовий) місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті голові конкурсної комісії за участю
учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу проводиться секретарем комісії та
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведений о 10.00 через 10 календарних днів
з дати публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ
по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й
поверх, кімн. 404.
Контактні телефони: (05322) 2-28-52, (0532) 60-81-69.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО льВІВськІй ОблАстІ пРО пІДсУМки
кОНкУРсУ НА пРАВО УклАДеННЯ ДОгОВОРУ
ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРЖАВНОгО МАйНА

За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – частини нежитлового приміщення загальною площею 254,0 м2 на другому поверсі будівлі
літ. Б-3 – новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького»
за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», конкурсною комісією прийнято рішення
про укладення договору оренди з Приватним підприємством «Паво Груп».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО льВІВськІй ОблАстІ пРО пІДсУМки кОНкУРсУ
з ВикОРистАННЯМ ВІДкРитОстІ пРОпОНУВАННЯ РОзМІРУ ОРеНДНОї
плАти зА пРиНЦипОМ АУкЦІОНУ НА пРАВО УклАДеННЯ ДОгОВОРУ
ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРЖАВНОгО МАйНА, ЩО ВІДбУВсЯ 26.03.2018

Мета оренди – під розміщення складу.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, становить 1 412,58 грн без урахування ПДВ (базовий місяць
розрахунку – листопад 2017 року).
 2. Назва об’єкта і його місцезнаходження: технічний майданчик загальною
площею 110,0 м2 на території військового містечка № 104 за адресою: м. Одеса, вул. Хутірська, 99.
Мета оренди – під розміщення складу.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, становить 1 159,55 грн без урахування ПДВ (базовий місяць
розрахунку – листопад 2017 року).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку за
землю під об’єктом оренди; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки
майна; виконання ремонту майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі
сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна
орендна плата.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до
державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов конкурсу та додаткові
пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те,
що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної
особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про доходи; довідку про
взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 10 днів з дати опублікування
інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено через 20 днів з дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок з питань конкурсу (048) 722-14-34.

ІНФОРМАЦІЯ
кеВ М. льВОВА пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ НА пРАВО
ОРеНДи НеРУХОМОгО ВІйськОВОгО МАйНА

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Львова, адреса: 79007, м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення № 15
площею 65,7 м2 у будівлі сховища для техніки (інв. № 89) військового містечка
№ 288 за адресою: м. Львів, вул. Луганська, 3.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, становить 4 625,63 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди –
лютий 2017 року. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню
на індекс інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України.
Основні вимоги до умов договору та експлуатації об’єктів:
найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною платою, визначеною за базовий місяць, але не нижчий ніж на аналогічних об’єктах інших форм власності; використання нерухомого військового майна: для розміщення
роздягальні для працівників (інше використання нерухомого майна); термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження дії договору оренди можливе за
умови дотримання умов договору та вимог чинного законодавства та погодження
з органом військового управління; компенсація орендодавцю податку за землю під
об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення
результатів конкурсу; виконання поточного та капітального ремонту орендованого

За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна – нежитлових приміщень загальною площею 12,0 м2 на першому поверсі загальною площею
6,0 м2 та на третьому поверсі загальною площею 6,0 м2 у будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького» за адресою:
м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Львів» імені Данила Галицького», конкурсною комісією прийнято рішення про укладення
договору оренди з переможцем конкурсу – ТзОВ «Лео Інвест Сервіс».

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
кеВ М. льВОВА пРО пІДсУМки кОНкУРсУ
НА пРАВО ОРеНДи НеРУХОМОгО ВІйськОВОгО
МАйНА, ЩО ВІДбУВсЯ 19.03.2018

За результатами конкурсу переможцями конкурсу на право укладення договорів
оренди нерухомого військового майна визнано:
по лоту № 1: (нежитлова будівля, інв. № 86, площею 335,8 м2 та техмайданчики
№ 7 – 9 загальною площею 2 935,00 м2 в/м № 288 за адресою: м. Львів, вул. Луганська, 3) – ТОВ «Галбетон»;
по лоту № 2: (частина нежитлового приміщення в буд., інв. № 1, площею 2,0 м2
в/м № 35 за адресою: м. Львів, пл. Соборна, 6) – ПАТ «Приватбанк».

громадської забудови. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на
участь в аукціоні в електронній формі, за 1 656 368,40 грн, у т. ч. ПДВ – 276 061,40 грн,
вартість будівлі – 1 219 988,40 грн, вартість земельної ділянки – 436 380,00 грн.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про укладення РВ
ФДМУ по Черкаській області договору оренди нерухомого державного майна – гідротехнічних споруд, а саме: берегоукріплення (інв. № 734), причалу для судів (інв. № 735)
за адресою: вул. Портова, 5, м. Черкаси, Черкаська обл., що обліковується на балансі
державного підприємства «Укрриба», з ТОВ «Посейдон компані».

Управління продажу
оá’ºктів малої приватиçації,
т. 280-42-34

підсУмКи продажУ об’ЄКтів грУпи а
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО чеРкАськІй ОблАстІ пРО пІДсУМки
кОНкУРсУ НА пРАВО ОРеНДи НеРУХОМОгО
ДеРЖАВНОгО МАйНА, ЩО ВІДбУВсЯ 21.03.2018

майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення; зобов’язання
не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові,
наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку
об’єкта оренди; зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями; зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду; зобов’язання виконувати
всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм
експлуатації приміщення; забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної
плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж тримісячна орендна плата за
перший (базовий) місяць, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання
договору оренди в рахунок плати за останні три місяці оренди; заборона суборенди,
приватизації та переходу права власності на орендоване майно; мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть
суперечити умовам договору оренди.
Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції подаються в конверті з
написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів до
дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після публікації
цієї інформації в приміщенні актового залу КЕВ м. Львова.
Телефон для довідок з питань конкурсу (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі;
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність, видану представнику
юридичної особи з наданням повноважень, та документ, що посвідчує представника юридичної особи; завірену належним чином копію звiту про фiнансовi результати
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за
останній рік; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; витяг
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларацiю про доходи або завiрену в установленному
порядку копiю звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної особи – платника
єдиного податку; належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи з наданням повноважень, та копію документа, що посвідчує представника фізичної особи;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання
(пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання
щодо сплати орендної плати (завдатку та гарантії), додатковi пропозицii до договору оренди; платіжне доручення з відміткою банківської установи щодо перерахування суми конкурсної застави (гарантії) в розмірі шести стартових орендних плат;
повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
При проведенні конкурсу та укладенні договору оренди буде забезпечено виконання вимог Указу Президента України від 16.09.2015 № 549/2015 «Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)».

Колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2; колишній
відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною площею 151,4 м2; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею 1 164,5 м2 (разом із земельною ділянкою)
за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21, що перебувають на
балансі ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», площа земельної ділянки – 0,2563
га, кадастровий номер 0510900000:00:001:1364, категорія земель – землі житлової та

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно – трансформатор ТМЗ-1000 (інв. № 5)
за адресою: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Залізнична,18, що
не увійшло до статутного капіталу ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів» та
перебуває на балансі ПрАТ «Красненський КХП». Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 26 676,00
грн, у т. ч. ПДВ – 4 446,00 грн.

підсУмКи продажУ об’ЄКтів грУпи Е

(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

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

ІНФОРМАЦІЯ
пРО РезУльтАти пРОДАЖУ Об’єктА пРиВАтизАЦІї гРУпи е – ДеРЖАВНОї чАстки В стАтУтНОМУ кАпІтАлІ НАУкОВО-ВиРОбНичОкОМеРЦІйНОгО МАлОгО пІДпРиєМстВА «бОРРІкс» У ФОРМІ тОВАРистВА з ОбМеЖеНОЮ ВІДпОВІДАльНІстЮ НА АУкЦІОНІ

ІНФОРМАЦІЯ
кеВ М. ОДеси пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
НА пРАВО УклАДеННЯ ДОгОВОРУ ОРеНДи
НеРУХОМОгО ВІйськОВОгО МАйНА

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Одеси, адреса:
65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
 1. Назва об’єкта і його місцезнаходження: технічний майданчик загальною
площею 134,0 м2 на території військового містечка № 74 за адресою: м. Одеса,
вул. Спартаківська, 2.

Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області повідомляє, що аукціон з продажу об’єкта групи Е – державної частки в статутному капіталі Науково-виробничокомерційного малого підприємства «Боррікс» в формі товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 19325532), що становить 24,052 % від статутного капіталу товариства, оголошений в газеті «Відомості приватизації» від 26.02.2018 № 17 (1141) та запланований на 30 березня 2018 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю
заяв на участь в аукціоні від потенційних покупців.

оÃолоØÅння про нÀмір пÅрÅдÀти дÅрÆÀвнÅ мÀÉно в орÅнду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 02497789, Державне підприємство «Дніпропетровський державний проектний інститут житлового і цивіль- Нежитлове вбудо–
м. Дніпро, вул. Січес93,5
851 505,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса
та житлово-комунального господарства України ного будівництва «Дніпроцивільпроект», м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29, тел. (0562) 744-13-32 ване приміщення
лавська Набережна, 29
Заяви про оренду зазначеного об’єктіа приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство енергетики та ву- 40420606, ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугілля»,
гільної промисловості України 85200, Донецька обл., м. Торецьк, вул. Грушевського , 41,
тел. (06247) 9-41-49

№
з/п

Назва органу управління

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
Державне майно першого по- 33839013.3. БЕУЯЖП226 Донецька обл., м. Торецьк,
13,0
31 800,00
До 01.07.2018
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги
верху будівлі Палацу культури
вул. Грушевського, 20
рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
1 Міністерство охоро- 38499986, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони Нежитлові приміщення 38499986.1.НЧИЮЦЛ2681 Житомирська обл., смт Руни здоров’я України здоров’я України», м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64, тел./факс 34-04-08 в будівлі (літ. А-2)
жин, вул. О. Бурди, 53

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн
27,05
54 100,00

максимально можливий строк оренди
мета використання
1 рік
Надання побутових послуг
населенню (ремонт одягу)

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 ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство освіти 02070849, Запорізький національний технічний університет,
і науки України
69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, тел. (061) 764-54-60
2 Міністерство інф- 38728360, Бердянська філія ДП «Адміністрація морських
раструктури України портів України», 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. М. Горького, 6, тел. (06153) 6-27-22
3 Міністерство куль- 02223572, Національний заповідник «Хортиця», 69017,
тури України
м. Запоріжжя, вул. Старого редуту, 9, тел. (061) 707-34-86

№
з/п

Назва органу
управління

4 Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України
5 Міністерство освіти
і науки України

00190414, ДП «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів», 69005, м. Запоріжжя,
вул. Патріотична, 74а, тел.: (061) 233-11-36, 233-60-60
02549144, ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту», 69035, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 9,
тел. (061) 224-67-84

4 квітня 2018 року

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення № 93 першого поверху будівлі корпусу № 4 (літ. Ю’-4)
Частина замощення І (інв. № 40014)

–

Частина замощення ІІ (майданчик для
тимчасового паркування автомобілів)
Частина нежитлового приміщення №109
(у складі приміщення № 4) 1-го поверху
будівлі корпусу А (літ. А-6)
Частина приміщення їдальні № 12
(100,0 м2), нежитлові приміщення № 36,
37, 38 1-го поверху будівлі (літ. А-4, А1-3)

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
8,6
38 031,00
2 роки 364 дні
Розміщення фінансової установи
місцезнаходження

Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2

02223572.1.ЮЖВЦСД498 На території Національного заповідника «Хортиця», у районі між «Національним клубом» та
зупинкою «Музей» в м. Запоріжжі, о. Хортиця
–
м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а
–

м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 9

120,0

63 499,00

2 роки 11 місяців

Інше використання нерухомого майна (розміщення мобільного навантажувального технологічного обладнання)

40,0

23 530,00

2 роки 11 місяців

18,2

55 909,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи (20,0 м2) та інше використання нерухомого майна (розміщення пункту прокату спортивного інвентарю – 20,0 м2)
Розміщення офіса

169,6

467 188,00

2 роки 11 місяців

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

№ 28 (1152)

3

відомості
приватизації

Продовження таблиці

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
6 Міністерство освіти 02070849, Запорізький національний технічний універсиі науки України
тет, 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, тел. (061)
764-25-06
7 Державна казна37941997, Головне управління Державної казначейської служчейська служба
би України у Запорізькій області, 69107, м. Запоріжжя, просп.
України
Соборний, 168, тел. (061) 212-44-00
8 Міністерство освіти 00493699, Таврійський державний агротехнологічний універі науки України
ситет, 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана
Хмельницького,18, тел. (0619) 42-06-18

№
з/п

Назва органу
управління

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 60
1,0
284 772,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів
телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
37941997.1.АААДЕГ124 м. Запоріжжя, просп. Соборний,168
15,44
95 831,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса

реєстровий номер майна

Частина покрівлі будівлі гуртожитку № 5
(Літ. А-9)
Нежитлове приміщення № ІІ, ІІІ 1-го поверху адміністративної будівлі (літ. А-12)
Нежитлове приміщення № 52 1-го поверху 4-поверхової будівлі адмістративноучбового корпусу (літ. А-4)

–

місцезнаходження

Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 20

17,3

48 902,00

2 роки 364 дні

Розміщення офіса

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

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

Назва органу
управління

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

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
–
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

найменування

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

Приміщення № 261 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)

2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство інфраструктури України
4 Міністерство інфраструктури України

Приміщення № 86 на 3-му поверсі будівлі
лабораторного корпусу АТБ (обл. № 47526)
Приміщення № 88 на 3-му поверсі будівлі
лабораторного корпусу АТБ (обл. № 47526)
Приміщення № 87 на 3-му поверсі будівлі
лабораторного корпусу АТБ (обл. № 47526)

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл.,
м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл.,
м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл.,
м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

–
–
–

Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалежною
максимально можлимета використання
площа, м2
оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
47,7
3 605 769,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та
провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
13,3
448 003,00
2 роки 11 місяців
Розміщення виробничого персоналу
23,6

794 952,00

2 роки 11 місяців

Розміщення виробничого персоналу

11,5

387 371,00

2 роки 11 місяців

Розміщення виробничого персоналу

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

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

Назва органу
управління

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

Міністерство внутрішніх справ України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна2
вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м
лежною оцінкою, грн
строк оренди
–
Луганська обл., м. Старобільськ,
2,0
5 900,00
2 роки 11 місяців
Розміщення банківського обладнання, а саме:
вул. Старотаганрогська, 107а
станом на 28.02.2018
інформаційно-платіжного термінала (ІПТ)

найменування

40112343, Регіональний сервісний центр МВС в Луганській області, 93400, Луган- Частина приміщення нежитлової будівлі (інв.
ська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Б. Ліщіни, 37н, тел. (06452) 4-50-55
№ 101310002)

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

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Городоцька районна державна адміністрація Львівської
області
2 Міністерство освіти і науки
України

00701553, Відділ агропромислового комплексу Городоцької районної державної
адміністрації Львівської області, 81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а, тел. (0231) 3-03-59
02010793, Національний лісотехнічний університет України, 79057, м. Львів,
вул. Генерала Чупринки,103

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення на другому поверсі будівлі

–

Нежитлове приміщення на другому поверсі
адміністративної будівлі літ. «А-3»

–

3 Міністерство освіти і науки
України

34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської спра- Частина нежитлового приміщення № 2a на
ви», 04070, м. Київ-70, вул. Андріївська,1
1-му поверсі будівлі

–

4 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

34509969, Державне підприємство «Екотрансенерго», 81053, Львівська обл.,
Яворівський р-н, с. Новий Яр, тел. (03256) 41-8-87

5 Міністерство освіти і науки
України
6 Державна служба України
з надзвичайних ситуацій
7 Державна служба України
з надзвичайних ситуацій

34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1, тел. (044) 462-53-05
38627339, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, 79008, м. Львів, вул. Підвальна, 6, тел. (032) 239-02-62
38627339, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, 79008, м. Львів, вул. Підвальна, 6, тел. (032) 239-02-62

Частина нежитлового приміщення будівлі
базисного складу реагентів

Інформація відсутня

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна за максимально
на пло- незалежною оцінможливий
мета використання
ща, м2
кою, грн
строк оренди
Львівська обл., м. Городок, вул.
9,2
75 246,00
2 роки
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для
Львівська, 1а
станом на 31.01.2018
провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50,0 м2
місцезнаходження

Львівська обл., Яворівський
р-н, cмт Івано-Франкове, вул.
Міцкевича,15
81070, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 11

18,6

92 980,00
2 роки 364 дні Розміщення офіса
станом на 30.11.2017

2,0

56 600,00
2 роки 364 дні Розміщення банкомата
станом на 31.01.2018

Львівська обл., Яворівський р-н,
с. Новий Яр, вул. Без Назви, 69

204,1

323 000,00
станом на 31.01.2018

2 роки
11 місяців

Нежитлові приміщення (підвалу), а саме:
Інформація відсутня
м. Львів, вул.Січових Стрільців, 11 184,2
1 726 500,00
10 років
XIII-XIX, XXII у підвалі будівлі
станом на 31.01.2018
Нежитлове приміщення на другому по38627339.1.ШБПЧРС166 Львівська обл., Жовківський р-н,
52,8
293 600,00
2 роки
версі будівлі КПП
м. Дубляни, вул. Львівська
станом на 31.01.2018 11 місяців
Нежитлові приміщення площею 40,6 м2
38627339.1.ШБПЧРС166; Львівська обл., Жовківський р-н, 242,0
1 048 500,00
2 роки
у підвалі будівлі КПП та двоповерхова
38627339.1.ЛМНУЮЯ064 м. Дубляни, вул. Львівська
станом на 31.01.2018 11 місяців
будівля штабу площею 201,4 м2
8 Міністерство оборни України 24975953, ДП «Виробничо-поліграфічне підприємство МО України «Армія Украї- Частина нежитлового приміщення № 6 на
Інформація відсутня
м. Львів, вул. Тернопільська, 38
30,0
290 885,00
2 роки 364 дні
ни», 79034, м. Львів, вул. Тернопільська, 38 тел.: (032) 270-35-52, 270-40-88
1-му поверсі виробничого корпусу
станом на 31.01.2018
9 Міністерство оборни України 24975953, ДП «Виробничо-поліграфічне підприємство МО України «Армія Украї- Частина нежитлового приміщення № 89 на
Інформація відсутня
м. Львів, вул. Тернопільська, 38
87,1
536 390,00
2 роки 364 дні
ни», 79034, м. Львів, вул.Тернопільська, 38, тел.: (032) 270-35-52, 270-40-88
3-му поверсі будівлі
станом на 31.01.2018

Розміщення виробництва паливних брикетів (Pini-key) (інше використання)
Розміщення їдальні без здійснення продажу товарів підакцизної групи у
навчальному закладі
Розміщення офіса
40,6 м2 – розміщення складу, власного архіву, підсобних приміщень (інше
використання майна); 201,4 м2 – розміщення суб’єкта господарювання, що
здійснює проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
(меблів)
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (фотоательє)

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
телефон)
1 Міністерство інфра- 01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт»,
структури України
65026, м. Одеса, Митна площа, 1

№
з/п

Назва органу
управління

2 Міністерство охорони здоров’я України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство освіти
і науки України
7 Міністерство
інфраструктури
України
8 Міністерство
інфраструктури
України

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
м. Одеса, вул. Дача
9 454,9;
8 610 000,00
10 років
Розміщення дитячого оздоровчого закладу
Ковалевського, 16
675,0
пог.м

реєстровий номер майна

Нерухоме майно дитячого оздоровчого табору у складі: спальний корпус 2-поверхо
вий, будівля спального корпусу № 3, спальний корпус піонертабору, будівля їдальні,
будівля кухні, літній театр, будиночок спальний дерев’яний – 8 шт., павільйон ПК-2,
склад з двором туалетом, покриття території, теплотраса піонертабору, огорожа
01982181, ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій Частина нежитлових приміщень окремо стоячої одноповерхової будівлі приймальім. В. П. Чкалова», 65084, м. Одеса, Французький бульвар, 85
ного відділення (літ. «У»)
26134086, Одеський державний екологічний університет,
Частина нежитлового приміщення їдальні на другому поверсі будівлі
65012, м. Одеса, вул. Львівська, 15
02071045, Одеський національний політехнічний університет, Нежитлові приміщення № 101-2, 3, 4, 5 та частина нежитлового приміщення
65014, м. Одеса, просп. Шевченка,1
№ 101-1 на 1-му поверсі учбового корпусу № 6
02071045, Одеський національний політехнічний університет, Нежитлові приміщення №108-2, 3, 4, 5 та частина нежитлового приміщення
65014, м. Одеса, просп. Шевченка,1
№ 108-1 на 1-му поверсі учбового корпусу № 7
01127799, Національний університет «Одеська морська ака- Невиділена частина нежитлового приміщення коридору першого поверху учбового
демія», 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8
корпусу № 6
01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт»,
65026, м. Одеса, Митна площа, 1

Частина нежитлового приміщення першого поверху блоку службово-побутових
приміщень

01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт»,
65026, м. Одеса, Митна площа, 1

Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі мийки засобів механізації

–

м. Одеса, Французький бульвар, 85
м. Одеса,
вул. Львівська,15
02071045.81.ДЛСФЦХ010 м. Одеса, просп.
Шевченка,1
02071045.81.ДЛСФЦХ012 м. Одеса, просп.
Шевченка,1
–
м. Одеса, вул. Пастера, 16
–

68,2;
170,6
351,5

2 461 155,00

47,0

4,5

351 143,00;
117 037,00
358 615,00;
114 547,00
72 127,00

47,6

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

3 190 854,00

01125666.1.АААИВЛ976

м. Одеса, Митна площа, 1/4

3,7

36 100,00

2 роки
11 місяців

–

м. Одеса, Митна площа, 1/4

213,2

1 678 567,00

2 роки
11місяців

Розміщення: кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи; оздоровчого закладу для дітей та молоді
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальних закладах
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальних закладах
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальних закладах
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
канцтоварів та розміщення торговельного об’єкта
з продажу непродовольчих товарів
Розміщення банкомата
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
побутове обслуговування населення (автомийка)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3

Назва органу
управління
Тернопільська обласна державна
адміністрація
Державне агентство рибного господарства України
Міністерство освіти і науки України

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної
державної адміністрації, 46001, вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, тел.:
(0352) 52-47-60, 52-00-92
25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, вул. Тургенєвська, 82а,
м. Київ, тел. (044) 486-07-91

найменування
Частина нежитлового приміщення котельні літ. «А» поз. 1-7; 1-8; 1-9

реєстровий номер майна
33866581.3.ШИВУИЮ178

місцезнаходження
вул. Микулинецька, 18,
м. Тернопіль

загаль- вартість майна за максимально
мета
на пло- незалежною оцін- можливий
використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
60,9
94 190,00
10 років Під складські
приміщення

Гідротехнічні споруди ставу Заложці 3 (у т. ч. роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна
25592421.71.ААЕЖАЖ466; 25592421.79.ААЕЖАЖ613; Тернопільська обл., Зборівський
–
дамба, водовипуск, водонапуск) та гідротехнічні споруди Ставу Заложці 4 (у т. ч. роздільна
25592421.79.ААЕЖАЖ595; 25592421.79.ААЕЖАЖ617; р-н, в межах земель Залозецької
дамба, роздільна дамба, роздільна дамба, обвід. канал, технічний водоспуск, павод. водоскид
25592421.79.ААЕЖАЖ596
ОТГ, за межами с. Чистопади
34492264, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і приАсфальтований майданчик (частина навчального комплексу)
00493706.13.АААКЛВ963
вул. С. Крушельницької, 52,
150,0
родокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого», 48600,
м. Заліщики, Тернопільвул. С. Крушельницької, 52, м. Заліщики, Тернопільська обл., тел. (03554) 2-12-50
ська обл.

412 413,00

2 роки
11 місяців

43 440,00

2 роки
11 місяців

Ведення
рибного господарства
Складування
палива (дрова,
тирсобрикети)

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3
4

Назва органу управління
Міністерство внутрішніх
справ України
Міністерство внутрішніх
справ України
Міністерство освіти і науки
України
Міністерство освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
40112165, Регіональний сервісний центр МВС в Хмельницькій області,
вул. Купріна, 48/1, м. Хмельницький, 29000, тел. (0382)79-22-00
08682393, Автогосподарство УМВС України в Хмельницькій області,
вул. Коцюбинського, 33, м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 72-81-62
02070803, Донецький національний університет імені Василя Стуса,
вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021, тел. (0432) 50-89-30
02070803, Донецький національний університет імені Василя Стуса,
вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021, тел. (0432) 50-89-30

найменування
Приміщення на 1-му поверсі адміністративної будівлі
Приміщення на 3-му поверсі адміністративної будівлі
Приміщення на 1-му поверсі лабораторного корпусу
Приміщення на 7-му поверсі лабораторного корпусу

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
ливий строк оренди
–
вул. Західно-Окружна, 11/1,
9,96
40 471,00
2 роки 11 місяців
м. Хмельницький, 29000
–
вул. Коцюбинського, 33,
45,0
110 550,00
2 роки 11 місяців
м. Хмельницький, 29000
–
вул. Свободи, 36, м. Хмель21,9
38 006,00
2 роки 11 місяців
ницький, 29000
–
вул. Свободи, 36, м. Хмель19,8
79 718,00
2 роки 11 місяців
ницький, 29000

мета використання
Розміщення відділення банку
Розміщення офіса
Розміщення видавництва з друку видавничої продукції, що видається
українською мовою
Розміщення офіса (11,2 м2) та розміщення ксерокопіювальної техніки
для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів (8,6 м2)

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство юстиції
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
08564892, Державна установа «Уманська виправна колонія (№ 129)», вул.
Енергетична, 6, м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) 4-99-15

реєстровий номер
місцезнаходження
майна
Гаражне приміщення 08564892.1.ЖСУРУЮ048 вул. Енергетична, 6, м. Умань,
Черкаська обл.
найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
104,4
132 200,00
2 роки 364 дні
Інше використання майна – розміщення деревообробного виробництва

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство аграрної політики та продовольства України
2 Міністерство освіти і науки
України
3 Державний концерн «Укроборонпром»
4 Державний концерн «Укроборонпром»
5 Державний концерн «Укроборонпром»
6 Державний концерн «Укроборонпром»
7 Державна служба геології та
надр України
8 Державний концерн «Укроборонпром»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
38516592, Державне підприємство «Спецагро», вул. Хрещатик, 24, м.Київ, 01001, тел. (044) Нерухоме майно – частина замощення
–
м. Київ, вул. Жмерин1 000,0
7 222 560,00
10 років
279-60-44
території, інвентарний № 10310027/1
ська, 2а
станом на 31.01.2018
02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03150, м. Київ, Нерухоме майно – нежитлове при–
м. Київ, вул. Генерала
17,7
305 580,00
2 роки 11 місяців
вул. Фізкультури, 1, тел. 287-54-52
міщення
Родимцева, 8
станом на 31.01.2018
14307529, Державне підприємство «Антонов», 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1,
Нерухоме майно – частина даху
–
м. Київ, вул. Академіка
8,0
372 000,00
2 роки 11 місяців
тел.: 454-32-33, 454-31-49
будівлі корпусу № 102
Туполєва, 1
станом на 31.01.2018
14307529, Державне підприємство «Антонов», 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1,
Нерухоме майно – частина даху
–
м. Київ, вул. Академіка
10,0
237 000,00
2 роки 11 місяців
тел.: 454-32-33, 454-31-49
будівлі корпусу № 62
Туполєва, 1
станом на 31.01.2018
14307529, Державне підприємство «Антонов», 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1,
Нерухоме майно – частина даху
–
м. Київ, вул. Академіка
10,0
278 000,00
2 роки 11 місяців
тел.: 454-32-33, 454-31-49
будівлі корпусу № 6а
Туполєва, 1
станом на 31.01.2018
14307529, Державне підприємство «Антонов», 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1,
Нерухоме майно – частина даху
–
м. Київ, просп. Пере8,0
199 000,00
2 роки 11 місяців
тел.: 454-32-33, 454-31-49
будівлі корпусу № 67а
моги, 100/1
станом на 31.01.2018
01431989, Технологічний центр обробки та інтерпретації геофізичних матеріалів
Нерухоме майно – нежитлове при- 01432761.1.КХЛЦЯ Б001 м. Київ, вул. Євгенії
33,4
640 000,00
2 роки 364 дні
ДГП «Укргеофізика», 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошниченко, 10, тел. (044) 456-91-00,
міщення на 6-му поверсі адміністраМірошниченко, 10
станом на 31.01.2018
факс (044) 456-22-55
тивної 6-поверхової будівлі
01128297, Державне підприємство «Завод 410 цивільної авіації», 03151, м. Київ, просп. По- Нерухоме майно – частина нежитло–
м. Київ, просп. Повітро
4,0
68 400,0
2 роки 11 місяців
вітрофлотський, 94, тел. 246-99-26
вого приміщення
флотський, 94
станом на 31.12.2017
Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Господарська діяльність щодо закупівлі, переробки металобрухту
Розміщення технічних засобів та 4 антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення технічних засобів та 3 антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення технічних засобів та 3 антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення технічних засобів та 4 антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення технічних засобів та 3 антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення офіса
Розміщення 2 банкоматів

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

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9»
площею 3,0 м2, балансоутримувач: Головне управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон
(0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 1 433 583,09 грн станом на 14.02.2018. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини
будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів).
Особа-платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк».
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина головного корпусу «А-4» площею
6,0 м2, балансоутримувач: Головне управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська,75. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24.
Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 16,0494 га (пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська,
75. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчального закладу.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 52 260 056,28 грн станом на 21.06.2016.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно –
приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв,
інших автоматів). Особа-платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк».
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина навчально-побутового корпусу
площею 6,3 м2, балансоутримувач: Ковельський промислово-економічний коледж
ЛНТУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Заводська, 23. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24.
Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 4,7497 га (пропорційний
площі будівель під об’єктом оренди з урахуванням прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: м. Ковель, вул. Заводська, 23. Цільове призначення
земельної ділянки: для розміщення та обслуговування приміщень коледжу. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 6 573 584,80 грн станом на 16.01.2014. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель (торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість). Особаплатник робіт з оцінки: ФОП Мацелік К. П.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9» площею 15,3 м2, балансоутримувач: Головне управління статистики у Волинській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс
(0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі будівель під об’єктом оренди з урахуванням прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки:
для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим земельної ділян
ки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
1 433 583,09 грн станом на 14.02.2018. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель (адміністративна). Особа-платник робіт з оцінки: ТзОВ «Шанс-2017».
 5. Найменування об’єкта оцінки: приміщення частини будівлі (літер А-7)
площею 63,5 м2, балансоутримувач: Волинська філія Державного підприємства
«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45010, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Кременецька, 38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Особа-платник робіт з оцінки:
Громадська організація «Всеукраїнський союз ветеранів АТО».
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина учбового корпусу № 5 (модуль)
площею 200,0 м2, балансоутримувач: Луцький національний технічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс
(0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 16,0494 га (пропорційний площі будівель під об’єктом оренди з урахуванням прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Цільове призначення земельної ділянки:
для обслуговування навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 52 260 056,28
грн станом на 21.06.2016. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель (виробничо-складська
нерухомість). Особа-платник робіт з оцінки: ФОП Хоменко О. Л.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина виробничих та складських приміщень площею 146,2 м2, частина адміністративного приміщення площею 87,0 м2,
балансоутримувач: Волинське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Писаревського,
3а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332)
24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2660 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Писаревського, 3а. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
адміністративних, виробничих та складських приміщень. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 1 406,22 грн/м2 станом на 23.12.2016. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 31.03.2018. Особа-платник робіт з оцінки: ЦСТРІ «Енергія-І» Волинської
обласної організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».
 8. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення гаражів площею
81,6 м2, балансоутримувач: ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Промислова, 62. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,2547 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Нововолинськ, вул. Промислова, 62. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування автогаражів. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 603838,39 грн станом на 07.02.2017. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель (виробничо-складська нерухомість). Особа-платник робіт
з оцінки – ФОП Міщанчук С. А.
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 9. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення лабораторного корпусу з прибудовою, гаражі і виробничі майстерні площею 80,7 м2, балансоутримувач: ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24.
Телефакс (0332)24-34-77. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,2760 га
(пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 6. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування лабораторного корпусу, виробничих майстерень і гаражів. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 703 005,69 грн станом на 07.02.2017.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Осінкін О. Б.
 10. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення лабораторного корпусу з прибудовою, гаражі і виробничі майстерні площею 256,9 м2, балансоутримувач: ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)
24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2760 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території). Місце розташування земельної ділянки: м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 6.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування лабораторного корпусу,
виробничих майстерень і гаражів. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
703 005,69 грн станом на 07.02.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель (виробничоскладська нерухомість). Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Ковальчук В. М.
 11. Найменування об’єкта оцінки: частина студентської їдальні площею
140,8 м2, балансоутримувач: ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 16. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон
(0332) 24-80-24. Телефакс (0332)24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 8358 м2
(пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 16. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування учбових та господарських приміщень. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 2 128 629,91 грн станом на 07.02.2017. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель (нерухомість для закладів громадського харчування). Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Ковальчук О. С.
 12. Найменування об’єкта оцінки: частина їдальні площею 223,9 м2, балансоутримувач: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44021, Волинська обл., Шацький район, с. Світязь, урочище
Гушово, 25. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332)
24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 3,6389 га (пропорційний площі будівель під об’єктом оренди з урахуванням прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: Світязька сільська рада, Шацький р-н, Волинська
обл. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування бази
практики – спортивно-оздоровчий табір «Гарт». Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель (нерухомість для закладів громадського харчування). Особа-платник робіт з оцінки: ФОП Фіщук І. С.
 13. Найменування об’єкта оцінки: кафетерій з кімнатою відпочинку Б-1 загальною площею 112,5 м2, балансоутримувач: УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі
Українки, 19а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332)
24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 1,0 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Ратнівський
р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а. Цільове призначення земельної ділянки: для
будівництва пункту автомобільного сервісу. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування землею. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,9 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – будівля (нерухомість для закладів громадського харчування) площею до 300,0 м2. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «САЙРУС ГРУП».
 14. Найменування об’єкта оцінки: артсвердловина площею (глубиною) 80 м,
балансоутримувач: ПрАТ «Луга». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700, Волинська
обл., м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, 38. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 17074 га (пропорційний площі будівель під об’єктом
оренди з урахуванням прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, 38. Цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування приміщень. Правовий режим земельної ділянки: право
власності. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
нерухоме майно – споруда. Особа-платник робіт з оцінки – ТзОВ «ВолодЕкс».
 15. Найменування об’єкта оцінки: частина келій монастиря єзуїтів (охоронний номер 77/3) і оборонної стіни та башти ХV століття (охоронний номер
1010) – приміщення навчального корпусу Волинського технікуму Національного
університету харчових технологій (літ. А-3) (№ 62, 63, 64 – 1-й поверх, № 10,
12, 17, 18, 19 – підвальне приміщення) площею 242,7 м2, балансоутримувач:
Волинський коледж Національного університету харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, 6. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24.
Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,6945 га (пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Кафедральна, 6. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 4 352 292,6 грн
станом на 10.02.2015. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель (пам’ятка архітектури).
Особа-платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Луцької міської ради.
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).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями 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
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документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному конверті
по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 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) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію потрібно подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

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

 Об’єкт оцінки № 1: частина нежитлового складського приміщення площею 95,1 м2 в одноповерховій будівлі механічної майстерні. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 34. Балансоутримувач: Центр
професійно-технічної освіти м. Житомира (м. Житомир, вул. Селецька, 5). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Німчук О. В.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 6,5 м2 на 1-му поверсі будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин,
вул. Соборна, 12а. Балансоутримувач: Малинське управління Державної казначейської служби України Житомирської області (Житомирська обл., м. Малин, вул. Соборна, 12а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
31.03.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ФОП Шатило О. В.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 146,1 м2 на 2-му поверсі колишньої казарми. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Єрьоменка, 10. Балансоутримувач: Новоград-Волинська
районна державна адміністрація Житомирської області (м. Житомир, вул. Шевченка,
16). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Обласне комунальне підприємство «Обласний учбово-курсовий комбінат житловокомунального господарства» Житомирської обласної ради.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлове приміщення площею 16,5 м2 на 1-му поверсі в 2-поверховій будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10. Балансоутримувач: Головне управління
статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Житомирська
обласна організація «Воскресіння».
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлові приміщення площею 23,8 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Любар,
вул. Незалежності, 40. Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби
України в Любарському районі Житомирської області (Житомирська обл., смт Любар,
вул. Незалежності, 40). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.03.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ФОП Лесик В. Б.
 Об’єкт оцінки № 6: нежитлове приміщення (гараж) площею 101,6 м2 будівлі автогаража на 9 секцій (літ. Е). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109. Балансоутримувач: Коростенське
міжрайонне управління водного господарства (Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Маяковського, 109). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 31.03.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ПП «АСОЛЬ-2008».
 Об’єкт оцінки № 7: нежитлові приміщення площею 332,5 м2 будівлі механічної майстерні (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Київська, 149. Балансоутримувач: Управління виробничо-технічного
обслуговування казенного підприємства «Кіровгеологія» (Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Київська, 149). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 31.03.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ТОВ «СхідДіамант».
 Об’єкт оцінки № 8: нежитлові приміщення площею 62,2 м2 на другому поверсі адмінбудівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Степана Бандери, 8. Балансоутримувач: ДП «Житомирське лісове господарство»
(м. Житомир, вул. Чапаєва, 8). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – Фірма «ЛІГО ГмбХ».
 Об’єкт оцінки № 9: гідротехнічна споруда ставка площею 28,8 га (шлюзрегулятор В 8х1 та земляна гребля довжиною 165,0 м). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: на р. Візня загальнодержавного значення за межами с. Іванівка Малинського
району. Балансоутримувач: Радомишльське міжрайонне управління водного господарства (Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Микгород, 107). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Лада М. П.
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 за-
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коном; 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 5 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: 2 400,00 грн – для нежитлових приміщень та їх частин, 7 100,00 грн – для
гідротехнічних споруд.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись 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.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані підвальні приміщення будівлі юридичного факультету літ. А. А’, А’’ (поз. ІХ, Х, ХІ) загальною площею 54,5 м2, балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Капітульна, 26. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Чебан О. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель закладів громадського
харчування. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк
виконання робіт з оцінки має не перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 1-7 першого поверху
та поз. 8-13 другого поверху) загальною площею 132,8 м2 нежитлової будівлі
адміністративно-навчального корпусу з надвірними будівлями та спорудами (літ.
А), балансоутримувач: Хустський професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Свободи (Кошута), 1. Мета проведення незалежної оцінки: для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Чопей В. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Подібними до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної
нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк
виконання робіт з оцінки має не перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання
робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів –
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4), інформація про претендента (додаток 5); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 13 квітня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 19 квітня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору (поз. 3 за планом)
корпусу ІІ площею 7,07 м2 (3,10х2,28) на першому поверсі гуртожитку № 4, балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Вайда В. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Подібними до
об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель інших видів функціонального використання (пральні комплекси). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00
грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз.1) площею 7,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу юридичного факультету (літ. А,А',А''), балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Капітульна, 26. Мета проведення незалежної оцінки:
для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Марчук В. О. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Подібними до об’єкта оцінки є:
приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв,
інших автоматів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк
виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля з гардеробом (поз. 28) площею
7,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. А, балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський
національний університет». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 6а. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Марчук В. О. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших
автоматів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк
виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення перукарні (літ. Ж) (поз. 1,
2, 3) загальною площею 45,8 м2, балансоутримувач: Свалявський технічний коледж
Національного університету харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Духновича, 6. Мета проведення незалежної оцінки: для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Кондря Н. І. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Подібними до об’єкта
оцінки є: приміщення, частини будівель торговельної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт з оцінки не
має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання
робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів:
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заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 18 квітня 2018 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 24 квітня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Нежитлові приміщення площею 11,3 м2 (згідно з техпаспортом кімн.
№ 41) на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
Івано-Франківської державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Технорейл».
 2. Нежитлові приміщення площею 69,5 м2 (згідно з техпаспортом кімн.
№ 4-8) на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
Надвірнянського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської
області, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Свободи, 307. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Громадська організація «Інститут розвитку Яремчанського краю».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
1) 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; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 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); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт нерухомого майна – 2,4 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 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).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу
з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання
послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Івано-Фран
ківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

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

 Частина приміщення загальною площею 194,97 м2 ремонтної майстерні
на першому поверсі лабораторного корпусу, що обліковується на балансі відокремленого структурного підрозділу «Коледж електронних приладів» Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Вовчинецька, 223. Запланована дата оцінки: 31.03.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ФОП Волков Олексій Андрійович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
1) 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; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 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); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи –підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт нерухомого майна – 2,4 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 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).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання
послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Івано-Фран
ківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 10,6 м2
на першому поверсі навчального корпусу № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Карпінського, 6. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 6. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Зборовський Євген Євгенович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 15,7 м2
на першому поверсі корпусу № 26 (студентський комбінат харчування). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 8. Балансоутримувач: НУ
«Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 8. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Зборовський Євген Євгенович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частини приміщення котельні загальною площею 156,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Радехівський р-н,
с. Вузлове, вул. Шевченка, 7. Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової
та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». 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., Радехівський р-н, с. Вузлове, вул. Шевченка, 7. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ТзОВ «Енерго Девелопмент».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для нежитлових
приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
№ 1 та № 2 – приміщення (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування, тощо); для об’єкта
№ 3 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди державної
власності

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 11,1 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., м. Старий Самбір, вул. Дашо, 1. Балансоутримувач: Головне управління статистики
у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Старий
Самбір, вул. Дашо, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Кисилевич Андрій Петрович.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 7, 8, 9 загальною площею 38,8 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 41. Балансоутримувач: Головне управління Держгеокадастру у Львівській області. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 41. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – Львівська регіональна філія Центру ДЗК.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 259 – 260 загальною площею 93,3 м2 на п’ятому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ
«Центральний проектний інститут». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Франка,
61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Спортивний клуб «Паладін».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху (54,3 м2) та частина технічного поверху (5,7 м2) у будівлі Палацу спорту навчально-спортивного студентського
комплексу «Політехнік». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. В. Стуса, 2.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. В. Стуса, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху (71,0 м2) та частина технічного поверху (6,0 м2) у будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Плужника, 2. Балансоутримувач: ЛНУ імені І. Франка. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Плужника, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 295, № 295а загальною
площею 20,0 м2 на шостому поверсі виробничого корпусу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Центральний проектний інститут». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Спас Ростислав Ігорович.
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 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).
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6

відомості
приватизації

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною
площею 8,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі
головного корпусу; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі центрального корпусу; 3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі електротехнічного корпусу; 4) частина замощення площею 2,0 м2 біля головного корпусу
(балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Радьков С. Є.
 2. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною
площею 4,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

Дата оцінки

Залишкова
вартість
Платник
об’єкта,
грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина нежитлової будівлі поз. 15 площею 26,3 м2
Ринкова
0,00
ФОП Драган Зоряна
адміністративної будівлі літ. А за адресою: вул. С. НаІванівна
ливайка, 4, м. Теребовля, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Тернопільській області
2 Будівля свинарника площею 491,1 м2 за адресою: с.
Ринкова 27 593,53 Фермерське госКобиловолоки, Теребовлянський р-н, Тернопільська
подарство «ЛЕГАобл., що перебуває на балансі Державного підприємства
ФАРМС»
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»
3 Частина приміщень в адмінбудинку на 1-му поверсі
Ринкова 12 723,95 Збаразький районний
пам’ятки архітектури місцевого значення, охоронний
територіальний центр
номер 132 М, загальною площею 67,9 м2 за адресою:
соціального обслуговування (надання
вул. Незалежності, 25, м. Збараж, Тернопільська обл.,
соціальних послуг)
що перебуває на балансі Фінансового управління Збаразької районної державної адміністрації

№
з/п

Вид
вартості

31.03.18

 1. Назва об’єкта оцінки: частина території автополігону з покриттям Одеського автомобільно-дорожнього коледжу ОНПУ загальною площею 100,0 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Великий Дальник, вул. Кірова, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «Академія Клас» (код за ЄДРПОУ 5815586); тел.: (093)
745-57-70; (093) 745-57-70, Даша (095) 868-45-10; (050) 316-43-97.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху головного
корпусу загальною площею 12,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 99. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяль
ності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Ковальов Василь Васильйович (код за ЄДРПОУ
2047714413); тел. 39-99-83.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення окремо розташованої будівлі колишньої мазутонасосної загальною площею 64,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Термінал Дунай» (стара назва
«Трансбункер –Дунай»), (код за ЄДРПОУ 33268420); тел.: 716-55-60 Едуард, (прий
мальня), Оксана (048) 406-17-39, бух. trb-danube@transbunker.com.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в будівлі вхідного павільйону пасажирського комплексу загальною площею 81,01 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація
морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Одеський обласний осередок громадської організації «Фронт Змін», (код за
ЄДРПОУ 37280331); тел.: (068) 339-86-89, 712-04-12 Ніна Олексіївна, malenkova_nelya@
mail.ru , chiefacc789@gmail.com, бухгалтер (050) 390-56-36, zz763125@gmail.com.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2-го поверху в будівлі колишнього техфлоту загальною площею 121,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських
портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «Одемара» (код за ЄДРПОУ 14278041); тел.: 729-33-85,
729-48-43, главбух forwarding@odemara.com n.babiy@odemara.com, 738-48-18 Наталя
Вікторівна, Леоніда Нікітіна (050) 334-10-47 Leonida.Nikitina@adm.com, 734-76-41 Наталя Вікторівна – бухгалтерія.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16 січня
2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всім
об’єктам наведені у № за порядком 4 строки додатку 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
2 400,00 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо
до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 18.04.2018. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться 24.04.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
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ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності

ветеринарного корпусу; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі
спортивного залу (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Радченко М. В.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража площею
39,0 м2 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Супруна, 11. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.03.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Манастирний В. О.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
8,0 м2 (балансоутримувач – Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
м. Конотоп, вул. Садова, 39. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2018.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Стрельчук М. В.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 16,7 м2
(балансоутримувач – Відокремлений структурний підрозділ «Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету»). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Короленка, 50. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.03.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Ступак І. М.
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 від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650).
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності: не менше 3 років за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нежитлові приміщення, частини приміщень.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним
листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єктів оцінки – 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 25 квітня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 19 квітня 2018 року (включно).
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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 № 1, № 2, № 3 та № 6 – приміщення (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування, тощо); для № 4 та № 5 – 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».
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.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській 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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650) (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
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 1.1 в межах цього напряму.
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, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями 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, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1, 3 – 2 400,00 грн; об’єкта
№ 2 – 5 900,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської
або складської нерухомості; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 3 – нерухоме
майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель пам’яток архітектури.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок: (0352)
25-04-87, 52-66-84.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 90-квартирний
житловий будинок, що перебуває на балансі Управління капітального будівництва
Тернопільської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська обл., 48300. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Балансова вартість об’єкта оцінки станом на 31.12.2017:
1 833,48 грн. Розмір земельної ділянки, усього: 0,5 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська обл., 48300. Цільове
призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування багатоквартирного
житлового будинку. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 315 400,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
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 1.1 в межах цього напряму.
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, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями 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, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта, – 8 500,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із
законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 15 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – об’єкти незавершеного будівництва.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок: (0352)
25-04-87, 52-66-84.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі елеватора площею 50,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство спиртової
та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Холодноярська, 1, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ПрАТ «ВФ Україна». Дата оцінки: 31.03.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень другого поверху адміністративної будівлі загальною площею 22,44 м2 (корисна площа – 18,84 м2,
загального користування – 3,6 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному
управлінні Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Ювілейна,
30, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Управління
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області.
Дата оцінки: 31.03.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адміністративно-господар
ського корпусу площею 206,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського
національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 19, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Бабій О. В.
Дата оцінки: 31.03.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення річкової інформаційної служби (нежитлове вбудоване приміщення) на Канівському судноплавному шлюзі площею
10,1 м2 та частина даху будівлі, а саме: місце для розміщення антени для забезпечення діяльності річкової інформаційної служби на Канівському судноплавному шлюзі площею 7,0 м2, в будівлі управління шлюзу, інвентарний номер 1. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство водних шляхів «Укрводшлях». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Золотоніська, 3, м. Канів, Черкаська
обл., 19000, Канівський судноплавний шлюз. Платник робіт з оцінки: Філія «Дельталоцман». Дата оцінки: 31.03.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення гуртожитку № 1
площею 1,5 м2 (вул. Вербовецького, 58), частина нежитлового приміщення гуртожитку № 2 площею 3,0 м2 (вул. Чехова, 42), частина нежитлового приміщення гуртожитку № 3 площею 1,5 м2 (вул. Смілянська, 97/1), частина нежитлового
приміщення гуртожитку № 4 площею 1,5 м2 (бульв. Шевченка, 333). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет.
Платник робіт з оцінки: ФОП Клименко Н. В. Дата оцінки: 31.03.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації
про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток
3); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом
(за потреби); інформація про претендента (додаток 5).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з незалежної оцінки майна у ІV кварталі 2017 року»
та згідно з пунктом 3 розділу VI Положення комісією не будуть розглядатися конкурсні
пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами
об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн;
окремо розташована будівля – 5 900,00 грн; комплекс будівель та споруд – 10 400,00
грн; об’єкт незавершеного будівництва – 8 500,00 грн; цілісний майновий комплекс –
38 000,00 грн; необоротні активи – 29 200,00 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 17 квітня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 23 квітня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

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

 Найменування об’єкта оцінки: приміщення першого поверху адміністративної будівлі (літ. А-ІІ) загальною площею 270,8 м2 (у т. ч.: частини приміщень: (1-1) –
4,25 м2, (1-2) – 9,95 м2 та приміщення: (1-3) – 10,1 м2, (1-4) – 10,1 м2, (1-5) – 18,2 м2,
(1-6) – 22,8 м2, (1-7) – 38,3 м2, (1-8) – 15,9 м2, (1-9) – 4,4 м2, (1-11) – 14,7 м2, (1-12) –
27,4 м2, (1-13) – 4,3 м2, (1-14) – 10,3 м2, (1-15) – 21,2 м2, (1-16) – 8,4 м2, (1-17) – 7,9 м2,
(1-18) – 10,6 м2, (1-19) – 32,0 м2), що перебувають на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Кіцманському районі. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 59300, Чернівецька обл., м. Кіцмань,
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вул. Музична (Червоноармійська), 10. Мета проведення незалежної оцінки: передача
в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.
ua. Основні види продукції (послуг), що виробляються: 84.11 Державне управління
загального характеру. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1, Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 95 492,00 грн станом на 28.02.2018. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2694
га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька обл., м. Кіцмань,
вул. Музична (Червоноармійська), 10. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 03.01 – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та
місцевого самоврядування. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності): 715 526,00 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищевказаного майна виступатиме
потенційний орендар – юридична особа – орган місцевого самоврядування – Кіцманська міська рада.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна, очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти,
які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації
оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подавати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 до Положення, а саме: 1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення),
інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до
Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних
з наданням таких послуг, а також строк виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель за функціональним призначенням, які належать до адміністративної нерухомості.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо
до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372)
55-44-84.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: будівля стрічкової пилорами площею 127,5
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Національної
поліції в Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Громадська, 64. Платник робіт з оцінки: ФОП Дмитрієв С. А. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або
складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля складу площею 67,0 м2, нежитлова будівля площею 44,2 м2 та гараж-прибудова площею 251,0 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Коропська районна державна лікарня
ветеринарної медицини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Короп, вул. Заводська, 88. Платник робіт з оцінки: ФОП Пацюк О. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10 400,00 грн. Подібними до об’єкта
оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 34,0 м2 одноповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Городня, вул. Троїцька, 4. Платник робіт з оцінки: ФОП Подосінова
К. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення
адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та
приміщення закладів громадського харчування.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля гаража площею 260,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ніжинське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Мрин,
вул. Набережна, 10а. Платник робіт з оцінки: Мринська сільська рада Носівського району Чернігівської області. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 5 900,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху двоповерхової адмінбудівлі площею 12,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Прилуцьке управління Державної казначейської служби України в
Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, 6. Платник робіт з оцінки: ФОП Губська В. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта
оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів
громадського харчування.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 4,0 м2 адміністративної
будівлі та щебеневий майданчик загальною площею 10,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бобровиця,
вул. Незалежності, 28а. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта
оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: споруди, передавальні пристрої,
конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса
м2.

замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2018. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності наведені в
додатку 2 до Положення.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

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

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Назва
об’єкта
Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки
оцінки
1 Частина даху
22,6
м. Київ, вул. Політехнічна, 41, корпус
№ 18
2 Частина даху
23,8
м. Київ, просп. Перемоги, 37л
3 Нежитлове
24,0
м. Київ, вул. Борисоприміщення
глібська, 10а

№
з/п

4 Частина даху
5 Частина даху
6 Частина даху
та технічного
поверху
7 Нежитлове
приміщення
8 Нежитлове
приміщення
9 Нежитлове
приміщення
10 Частина даху
11 Частина даху
та технічного
поверху
12 Частина даху
та технічного
поверху
13 Частина даху
14 Частина даху
15 Нежитлове
приміщення
16 Нежитлове
приміщення
17 Нежитлове
приміщення
18 Частина нежитлового
приміщення
19 Нежитлові
приміщення
20 Частина даху
21 Нежитлове
приміщення
22 Нежитлове
приміщення

Балансоутримувач
НТУУ «КПІ
ім. І. Сікорського»

НТУУ «КПІ
ім. І. Сікорського»
ДПТНЗ «Київське вище
професійне училище
водного транспорту»
23,8
м. Київ, просп. Пере- НТУУ «КПІ
моги, 37л
ім. І. Сікорського»
22,6
м. Київ, вул. ПоліНТУУ «КПІ
технічна, 41, корпус ім. І. Сікорського»
№ 18
14,78 м. Київ, просп.
ДП «Антонов»
(у т. ч. 6,0 Перемоги, 100/1,
та 8,78) корпус № 67
85,0
м. Київ, вул. І. Кудрі, ДП «ЕКО»
43
152,1 м. Київ, вул. І. Кудрі, ДП «ЕКО»
43
75,2
м. Київ, вул. Верхня, ДП «ЕКО»
3-5
13,5
м. Київ, просп. Пере- НТУУ «КПІ
моги, 37і
ім. І. Сікорського»
19,5
м. Київ, вул. Ломоно- НУБіП України
(у т. ч. 6,0 сова, 63
та 13,5)
10,0
м. Київ, вул. Генерала НУБіП України
(у т. ч. 7,0 Родимцева, 1а
та 3,0)
5,0
м. Київ, вул. Героїв
НУБіП України
Оборони, 11
13,5
м. Київ, просп. Пере- НТУУ «КПІ
моги, 37і
ім. І. Сікорського»
20,4
м. Київ, вул. Флорен- ДП «УКРІНВЕСТБУД»
ції, 1/11
43,6
м. Київ, вул. Празька, ДП «Науково-дослідний
5, корпус № 1
інститут «Еластик»
29,0
м. Київ, бульв.
ДП «Дирекція будинку
Т. Шевченка, 50 – 52 державних художніх
колективів»
34,0
м. Київ, вул. Борща- НТУУ «КПІ
гівська, 115/3
ім. І. Сікорського»
500,0
15,0
102,0
21,7

м. Київ, бульв.
Л. Українки, 26
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1
м. Київ, вул. Пат
ріотів, 96
м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6

Платник робіт з
оцінки об’єкта
ТОВ «лайфселл»
ТОВ «лайфселл»
ФОП Гоненко Е. Л.

Орієнтовна дата
оцінки
28.02.18
28.02.18

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
4 Нежитлова будівля (літ. «Б») та нежитлова будівля
(літ. «В»)
5 Частина
нежитлового
приміщення
6 Нежитлові
приміщення

Адреса об’єкта
Балансоутримувач
оцінки
2 939,7 (у т. м. Київ, вул. Ака- ДП «Антонов»
ч. 1 574,3 деміка Туполєва, 3
та 1365,4)

ПрАТ «ВФ
Україна»
ПрАТ «ВФ
Україна»

31.03.18

ПрАТ «ВФ
Україна»

31.03.18

ТОВ «Бельга»

31.03.18

31.03.18

4,0
7,1

7 Частина
нежитлового
приміщення

1,0

8 Нежитлове
приміщення

16,8

9 Нежитлові
приміщення
10 Нежитлове
приміщення
11 Нежитлові
приміщення
12 Нежитлові
приміщення

60,2
69,3
99,5
107,0

13 Нежитлові
приміщення
14 Нежитлові
приміщення

200,0

15 Нежитлові
приміщення

176,9

16 Нежитлові
приміщення

32,3

17 Нежитлові
приміщення

47,4

18 Частина даху

17,1

31.03.18

ТОВ «Бельга»

31.03.18

ТОВ «лайфселл»
ТОВ «лайфселл»

31.03.18

ТОВ «лайфселл»

31.03.18

ТОВ «лайфселл»
ПрАТ «ВФ
Україна»
ТОВ «Ксенко»

31.03.18

ФОП Антонюк В. І.
ФОП Мишко О. А.

31.03.18

ФОП Кашперський Ю. П.

31.03.18

ПП «Видавництво «Шабля»
ПрАТ «ВФ
Україна»
КВПУ будівництва
ТОВ «Сантехі дизайну
Буд»
Головне управління
ТОВ «АРТ Екорегіональної статистики номі»

31.03.18

31.03.18

31.03.18
31.03.18

31.03.18

31.03.18
31.03.18
31.03.18

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для

розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Платник робіт Орієнтовна
Площа, м2
Балансоутримувач
з/п
оцінки
оцінки
з оцінки об’єкта дата оцінки
1 Частина не4,0
м. Київ,
КНУ технологій
ФОП Музи31.12.17
житлового примівул. М. Бойчука
та дизайну
ка Г. Л.
щення
(Кіквідзе), 11б
2 Нежитлове при18,9
м. Київ, вул. Чис- ДНЗ «Київський
ФОП Комаха
31.01.18
міщення
тяківська, 24
центр професійно- І. В.
технічної освіти»
3 Частина даху та
11,0
м. Київ, вул. КоДарницьке РУ ГУМВС ПрАТ «Київ31.12.17
технічного по(у т. ч. 3,0 шиця, 3а
України в м. Києві
стар»
верху
та 8,0)

19 Нежитлові
приміщення
20 Нежитлове
приміщення
21 Нежитлові
приміщення
22 Нежитлове
приміщення
23 Нежитлові
приміщення
24 Частина нежитлового приміщен
ня – об’єкт культурної спадщини

КНУ технологій та
дизайну

Платник робіт Орієнтовна
з оцінки об’єкта дата оцінки
НЗО Гімназія
30.04.18
«Прем’єр»
Київської академії наук
ФОП Музи31.12.17
ка Г. Л.

КНУ технологій та
дизайну

ФОП Музика Г. Л.

31.12.17

ТОВ «ЛИС»

31.05.18

ТОВ «КиєвоМогилянська
Бізнес Школа»
ТОВ «ТехноГруп»
ПрАТ «Аркада»

28.02.18

31.05.18

ТОВ «Амітон»

31.01.18

ТОВ «Асоціація
автошкіл»

31.01.18

МБФ «Сильні
Духом»
ТОВ «Слален»

31.03.18

ТОВ «Слален»

30.04.18

ТОВ «Слален»

30.04.18

ТОВ «Слален»

30.04.18

ТОВ «лайфселл»

31.01.18

ПП «Ювелірний
завод «Арніка»
ТОВ «Корал-К»

31.03.18

ТОВ «Лаверна»

31.05.18

ТОВ «Вітера»

31.03.18

ПАТ «КИЇВХЛІБ»

31.03.18

ПАТ КБ «Приватбанк»

30.04.18

Площа, м2

59,2

31.03.18

ТОВ «Бельга»

ДП «Укркомунобслуговування»
НАУ

Продовження таблиці

195,68
16,7
157,0
37,6
105,4
3,0

м. Київ,
вул. М. Бойчука
(Кіквідзе), 13б
м. Київ,
вул. М. Бойчука
(Кіквідзе), 35
м. Київ, вул. Сім’ї
Сосніних, 13

ДПТНЗ
«Міжрегіональний
центр ювелірного
мистецтва м. Києва»
м. Київ, вул. Іллін Національний універська, 9, корпус
ситет «Києво-Моги
№4
лянська академія»
м. Київ, вул. Кос- ДП «НДІБМВ»
тянтинівська, 68
м. Київ, просп. Го- ДП «УКРНДПІЦИлосіївський, 50
ВІЛЬБУД»
м. Київ, вул. А. Це- ДП НДІ «ОРІОН»
діка (Е. Потьє), 8а
м. Київ, вул. Друж- Коледж інформаківська, 6
ційних технологій
та землевпорядкування НАУ
м. Київ, вул. Об- ДП «ДСВ «Техніка»
серваторна, 25
м. Київ, вул. Бог- ДВНЗ «Київський
данівська, 10
коледж будівництва,
архітектури
та дизайну»
м. Київ, вул. Бог- ДВНЗ «Київський
данівська, 10
коледж будівництва,
архітектури
та дизайну»
м. Київ, вул. Бог- ДВНЗ «Київський
данівська, 10
коледж будівництва,
архітектури
та дизайну»
м. Київ, вул. Бог- ДВНЗ «Київський
данівська, 10
коледж будівництва,
архітектури
та дизайну»
м. Київ, вул. Пред- Київський національславинська, 6
ний лінгвістичний
університет
м. Київ, вул. Гар- ДП «ВО «Київприлад»
матна, 2
м. Київ, вул. Об- ДП «ДСВ «Техніка»
серваторна, 25
м. Київ, вул. Бер- Центральний госпідичівська, 1
таль МВС України
м. Київ, вул. Кос- ДП «НДІБМВ»
тянтинівська, 68
м. Київ, вул. Тур- УДІ «УКРРИБПРОгенєвська, 82а
ЕКТ»
м. Київ, вул. Воло- Київський національдимирська, 60
ний університет
ім. Т. Шевченка

30.04.18

30.04.18

30.04.18

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурси відбудуться 18 квітня 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки майна: об’єктів нерухомого
майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн; окремо розташованої
будівлі – 5 900,00 грн.
Документи приймаються до 12.00 12 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 18 квітня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть 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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (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.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки – нежитлова будівля, нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) – є об’єкти згідно з пунктом 4 додатка
2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху, частина даху та технічного
поверху є: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять
культурну цінність.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбувся 09.01.2018

За результатами конкурсу переможцями визнано:
1. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень гаража літ. Л
загальною площею 127,3 м2, що перебувають на балансі Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій, за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна,
38, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 248 грн;
2. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 19 площею
16,9 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі (літ. Ф(Б), що перебуває на балансі
Державного науково-виробничого підприємства «Геосистема», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн;
3. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності – нежитлових вбудованих приміщень № 62 –
51,6 м2, част. № 61 – 2,0 м2, загальною площею 53,6 м2 у підвалі будівлі училища
з прибудовами (літ. А), що перебувають на балансі Вищого професійного училища
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), за адресою: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7, з метою продовження строку дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 2 200 грн;
4. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта державної власності – нежитлового вбудованого приміщення тамбуру № IV площею 4,1 м2 на 1-му поверсі 5-поверхового навчального
корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Державного професійно-технічного закладу
«Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту»,
за адресою: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Катукова, 44,
з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 260 грн;
5. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності – нежитлових вбудованих приміщень
№ 1 (12,1 м2), № 18 (12,2 м2), № 19 (12,8 м2), част. № І (3,9 м2), част. № ІІ (14,0 м2),
загальною площею 55,0 м2 на 3-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі
(літ. А), що перебувають на балансі Управління фінансів Барської районної державної
адміністрації Вінницької області, за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар,
вул. Героїв Майдану (колишня Пролетарська), 20, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 200 грн;
6. по об’єкту державної власності – майну двоповерхової будівлі котельні: внутрішні
паротеплові мережі; внутрішні мережі водопроводу; внутрішні мережі каналізації d100;
артскважина № 2 d219, що не увійшло під час приватизації до статутного (складеного)
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капіталу ВАТ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2» та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький крупозавод», за адресою: 23240, Вінницька обл.,
Вінницький р-н, смт Десна, вул. Гагаріна, 6ж – конкурс не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 17.01.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – окремо розташованої двоповерхової з підвалом будівлі їдальні (літ. А) загальною площею 790,6 м2, що не увійшла до статутного (складеного) капіталу СВАТ «Вінниччина» під час приватизації та перебуває на балансі
ПАТ «Вінниччина», за адресою: 23056, Вінницька обл., Барський р-н, с. Шипинки,
вул. Миру (колишня Пролетарська), 21, з метою продовження строку дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 2 250 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 5 – № 9 загальною площею 93,61 м2 в одноповерховій будівлі їдальні, що перебувають на балансі
Професійно-технічного училища № 21 м. Калинівка, за адресою: 22400, Вінницька
обл., Калинівський р-н, с. Нова Гребля, вул. Шкільна, 3, з метою продовження строку
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 150 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності – нежитлових вбудованих приміщень № 18 –
12,5 м2, № 19 – 11,1 м2 та част. № 20 – 0,4 м2, загальною площею 24,0 м2 на 2-му
поверсі 2-поверхової будівлі (літ. А) з підвалом, що перебувають на балансі Томашпільського міськрайонного центру зайнятості, за адресою: 24200, Вінницька обл.,
Томашпільський р-н, смт Томашпіль, вул. І. Гаврилюка (колишня Леніна), 19, з метою
продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 300 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
разом із земельною ділянкою, що відбувся 19.01.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення
вартості об’єкта державної власності групи А – колишнього цеху розливу горілки (літ.
«Т») загальною площею 238,5 м2; колишнього відділу приготування горілки (літ. «Т1»)
загальною площею 151,4 м2; колишнього цеху виноробства (літ. «Т2») загальною площею
1 164,5 м2 (разом із земельною ділянкою площею 0,2563 га), що перебувають на балансі

ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», за адресою: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник,
вул. Столярчука, 21, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання
послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4 700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення
вартості об’єкта державної власності групи А – будівлі колишнього цеху розливу вина
(літ. «Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1 127,4 м2 (разом із земельною
ділянкою площею 0,1437 га), що перебувають на балансі ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4 700 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 19.01.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності групи А – будівлі лазні літ. А з прибудовою літ. а
загальною площею 182,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Будянське»,
за адресою: 24312, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Буди, вул. Незалежності,
37а, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прокопенко Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи А – вагон пересувний 1990 р. в.,
що не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Жорнище» та перебуває на балансі ПАТ
«Жорнище», за адресою: 22721, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Жорнище, вул. Бойка, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки –
15 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 300 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи А – будівлі лазні з тамбуром та вхідним
майданчиком загальною площею 176,3 м2 що перебуває на балансі ПрАТ «Сад України»,
за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4,
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки –
12 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3 040 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності групи А – будинку для сезонних працівників літ. «А»
загальною площею 655,8 м2 з вхідним майданчиком літ. «а», що перебуває на балансі
ПрАТ «Сад України», за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4а, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання
послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3 040 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВІНЕКС» щодо визначення вартості об’єкта
державної власності групи А – приміщення їдальні загальною площею 308,8 м2, що перебуває на зберіганні ПрАТ «Агропереробник», за адресою: Вінницька обл., м. Ямпіль,
вул. Сонячна, 6, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 14 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3 000 грн.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 02.01.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
група інвентарних об’єктів: магазин А-2 загальною площею 1 150,5 м2, склад Б-1 загальною площею 110,6 м2 та гараж В-1 загальною площею 239,5 м2 за адресою: 43000,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Островського, 12, визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 3 840,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина цокольного поверху адмінбудинку загальною площею 63,6 м2 за адресою:
43000, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 30, визнано ФОП Малащицьку О. Г, мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 360,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративного приміщення (літер А-3) загальною площею 23,2 м2
за адресою: 43800, Волинська обл., смт Турійськ, вул. Луцька, 23, визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 440,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина асфальтної площадки площею 5,0 м2 за адресою: 43800, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Львівська,75, визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 04.01.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності визнано ФОП Малащицьку О. Г. для проведення незалежної оцінки майна:
частина учбово-лабораторного корпусу (приміщення з № 1 до № 251) (літер
В-3) площею 81,0 м2 (кабінет № 201) за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська, 75, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з
оцінки – 1 200,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні;
частина учбово-лабораторного корпусу (приміщення з № 1 до № 251) (літер
В-3) площею 100,5 м2 (кабінет № 35) за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська, 75, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з
оцінки – 1 200,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 09.01.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки:
частина будівлі господарського складу площею 217,8 м2 за адресою: 45123,
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Переспа, вул. Набережна, 14, визнано ТОВ
«Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати у зв’язку зі зміною складу об’єкта оренди (зменшення
розміру площі), ціна виконання робіт з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів;
частина двоповерхової будівлі площею 17,9 м2 за адресою: 44000, Волинська
обл., Шацький р-н, смт Шацьк, вул. Шковороди, 29, визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД, мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 680,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 26.12.2017
Назва об’єкта оцінки: склади непорушного запасу – 5 окремо розташованих споруд
(4 склади і 1 караульне приміщення) за адресою: Донецька обл., Волноваський р-н,
смт Ольгинка, вул. Заводська, 7, що перебувають на балансі 11 Державного пожежнорятувальний загону ГУ ДСНС України у Донецькій області. Мета проведення оцінки:
встановлення розміру збитків. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі не надійшло
жодної заяви, конкурс визнано таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 11.01.2018
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 67,5 м2 першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління статистики у Донецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, б. 43. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ
«Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 350 грн,
строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
61,1 м2 першого поверху житлового будинку. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у м. Слов’янську
Донецької області (код за ЄДРПОУ 37803368). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 25. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ
«Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 350 грн,
строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
1,0 м2 третього поверху виробничої будівлі дистанції сигналізації та зв’язку (реєстровий
номер 01074957.1024.АААВВБ105). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
СП «Маріупольське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної
філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (виробничий підрозділ «Маріупольське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» публічного акціонерного товариства «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. Переможець конкурсу – ТОВ
«Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 350 грн,
строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 20,0 м2 гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Маріупольський будівельний
коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Азовстальська, 27. 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 – 2 350 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
68,8 м2 на першому поверсі учбового корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донбаська державна машинобудівна академія. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ
«Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 350 грн,
строк виконання – 3 календарних дні.
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 02.01.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту: гідротехнічні споруди ставка площею
54,5 га, що розташовані за межами с. Смолдирів Баранівського р-ну Житомирської
області та перебувають на балансі Новоград-Волинського міжрайонного управління
водного господарства (вартість виконання – 6 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Музичук Петро Олександрович по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 50,1 м2 у будівлі клубу, що перебуває на балансі
ДП «Головинський кар’єр», за адресою: Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Головино, вул. Адміністративна, 8 (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;
нежитлові приміщення площею 43,8 м2 у будівлі (літ. А), що перебуває на балансі
Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: Житомирська обл., смт Ружин, вул. О. Бурди, 53
(вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 09.01.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 8,9 м2 у будівлі (літ. А-2), що перебуває на балансі
Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: Житомирська обл., смт Ружин, вул. О. Бурди, 53
(вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета про-
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ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди;
нежитлові приміщення площею 30,5 м2 на 1-му поверсі будівлі (літ. А-2), що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України у Радомишльському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Радомишль,
вул. 9 Січня, 2а (вартість виконання – 1 800,00 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 Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 18.01.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Селюк Михайло Олексійович по об’єкту: нежитлові приміщення площею 89,0 м2
на 1-му поверсі адмінбудівлі, 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 укладення договору оренди;
ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 198,24 м2
будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за адресою:
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 92 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
ПП «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 5,6 м2
в адміністративній будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 3 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 11.01.2018
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення (поз. 41) площею 25,1 м2 на першому поверсі навчальнолабораторного корпусу літ. АА’, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14 з метою продовження договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 2 200 грн, термін виконання – 4 дні;
вбудованих приміщень загальною площею 71,1 м 2 першого поверху
п’ятиповерхового житлового будинку літ. А, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Пирогова (Больнична), 7в з метою продовження договору
оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О»
на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вестибуля (поз. 2) площею 12 м2 1-го поверху будівлі літера Бv, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 18.01.2018
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих нежитлових приміщень (поз. 1, поз. 3, поз. 4 за планом) загальною
площею 60,3 м2 корпусу літ. «АА’», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Менделєєва, 2 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;
частини приміщення коридору (поз. 1 за планом) площею 3,0 м2 першого поверху
будівлі навчального корпусу Закарпатського лісотехнічного коледжу ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. А. Волошина, 66 з метою продовження договору оренди,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП КІян Т. П. на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 2131 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих приміщень (поз. 52 та поз. 54 за планом) загальною площею 11,9 м2
на першому поверсі навчально-лабораторного корпусу літ. А, місцезнаходження
об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 11.01.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ТОВ «УСК – Консалтинг» з оцінки об’єкта оренди: державного нерухомого майна
загальною площею 5861,73 м2, а саме: частини території складського відкритого майданчика № 19 (інвентарний № 3884) площею 1 970,8 м2, частини території складського
відкритого майданчика № 18 (інвентарний № 3882) площею 608,7 м2, частини території
складського відкритого майданчика № 6 (інвентарний № 3883) площею 2 059,75 м2,
загальною площею 4 639,25 м2, що перебуває на балансі державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
01125761; частини території причалу № 5 (інвентарний № 7806) площею 189,93 м2;
частини території причалу № 6 (інвентарний номер 7807) площею 1 032,55 м2, загальною площею 1 222,48 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71112, Запорізька
обл., м. Бердянськ, вул. Горького, буд. 6. Балансоутримувач майна: Бердянська філія,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38728360, Державного підприємства «Адміністрація
Морських України». Вартість виконання робіт з оцінки – 50 000 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
вбудованого нежитлового приміщення № 4 загальною площею 10,7 м2 першого
поверху будівлі ветлікарні (літ. А, а, а1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Бердянський р-н, с. Берестове, вул. Миру, 134. Балансоутримувач майна: ДУ
«Бердянська районна державна лікарня ветеринарної медицини». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від
дати підписання договору;
вбудованого нежитлового приміщення № 17 загальною площею 6,2 м2 першого
поверху будівлі ветлікарні (літ. А, а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., Бердянський р-н, смт Андріївка, вул. Нова, 10. Балансоутримувач майна: ДУ
«Бердянська районна державна лікарня ветеринарної медицини». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від
дати підписання договору;
вбудованого нежитлового приміщення № 7 загальною площею 8,1 м2 першого поверху будівлі ветлікарні (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., Бердянський р-н, с. Дмитрівка, вул. Решетнікова, 1. Балансоутримувач майна:
ДУ «Бердянська районна державна лікарня ветеринарної медицини». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні
від дати підписання договору;
вбудованих нежитлових приміщень № 19, № 20 загальною площею 40,4 м2 будівлі
(літ. Б, б). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Консульська, 1а. Балансоутримувач майна: ДУ «Бердянська районна державна лікарня
ветеринарної медицини». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
3. ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 104, вбудованого в другий поверх десятиповерхової будівлі літ. Б-10, загальною площею 21,6 м2; нежитлового приміщення № 47, вбудованого в перший поверх
чотириповерхової будівлі літ. А-4, загальною площею 43,8 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 18; Запорізька обл.,
м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20. 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 приміщення
їдальні № 12 площею 100,0 м2, нежитлових приміщень № 36, 37, 38 загальною площею
169,6 м2 першого поверху будівлі (літ. А-4, А1-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 9. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
5. ФОП Банас О. Ф. на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлового приміщення № 1-2 загальною площею 19,0 м2 першого поверху
будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Оріхівський р-н,
м. Оріхів, вул. Шевченка, 15. Балансоутримувач майна Головне управління статистики
у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 52 загальною площею 17,3 першого поверху чотириповерхової будівлі адміністративно-учбового корпусу (літ. А-4). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору;
6. ФОП Жуган В. С. на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини замощення І (інв. № 40014) загальною площею 120,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2. Балансоутримувач
майна: Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів України». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 987 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні
від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 87, вбудованого в перший поверх чотириповерхової
будівлі літ. А-4, загальною площею 17,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20. Балансоутримувач майна: Таврійський
державний агротехнологічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 987 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.

Над номером працювали:
О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Л. П. Пюра (дополіграфічна підготовка)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.01.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки
об’єктів оренди:
нежитлових приміщень з № 1 до № 6 включно, № 58, 59, 60, 61 та частина приміщення № 57 спільного користування (площею 41,3 м2) загальною площею 218,0 м2
першого поверху триповерхової будівлі (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 015 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних днів від дати підписання договору;
комплексу нежитлових приміщень професійної пожежної частини № 9, а саме:
нежитлове приміщення (літ. А) площею 224,8 м2; сарай (літ. Б) площею 13,5 м2; сарай
(літ. Г) площею 36,4 м2; огорожа № 1; ворота № 2; козирок № 3; ґанок № 4; замощення
№ 5; навіс (літ. Е); вбиральня (літ. Д); сарай (літ. Ж) площею 14,8 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., Більмацький р-н, смт Комиш-Зоря, вул. Польова, 29.
Вартість виконання робіт з оцінки – 5 890 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних днів від дати підписання договору;
частин стін приміщень будівлі гуртожитку № 1 (літ. А-12) загальною площею
30,6 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 40; частин стін приміщень будівлі гуртожитку № 2 (літ. А-5) загальною площею 10,45 м2 за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Сталеварів, 38; частин стін приміщень будівлі гуртожитку № 3 (літ. А-5) загальною площею 10,45 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 36; частин стін
приміщень будівлі гуртожитку № 4 (літ. А-5) загальною площею 10,45 м2 за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31а; частин стін приміщень будівлі гуртожитку № 5 (літ.
А-9) загальною площею 20,8 м2 за адресою: м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 24а.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 40; м. Запоріжжя,
вул. Сталеварів, 38; м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 36; м. Запоріжжя, вул. Сталеварів,
31а; м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 24а. Балансоутримувач майна: Запорізький
державний медичний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 890 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
частини нежитлового приміщення № 114 загальною площею 9,0 м2 першого поверху учбово-лабораторного корпусу (літ. А-3, А1-3, А2). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 194. Балансоутримувач майна: Запорізький
національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 015 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
частини нежитлового приміщення № 8 (частина стіни) площею 2,0 м2, вбудованого в перший поверх триповерхової будівлі, інвентарний № 700066, реєстровий
№ 19477064.5.СШФШЕЛ1048. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Блакитна, буд. 4. Балансоутримувач майна: Дніпропетровський регіональний
структурний підрозділ «Державного підприємства обслуговування повітряного руху
України». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 015 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання договору;
2. ПП «Оціночна фірма «Аналітик» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
вбудованого нежитлового приміщення № 41 загальною площею 170,0 м2 першого
поверху корпусу Б (літ. Б-5). 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 – 3 992 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 18.01.2018
Найменування/ПІБ Вартість Строк
суб’єкта оціночної виконан- виконан№
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
діяльності – пере- ня робіт, ня робіт
з/п
можця конкурсу
грн
(дні)
1 Приміщення загальною площею 45,37 м2 на першому
ФОП Войташик І. Р. 2 000
5
поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі ІваноФранківської філії українського державного НДІ проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. М. 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 Приміщення загальною площею 10,7 м2 на другому поверсі ФОП Тарнополь
1 500
4
адмінбудівлі, що обліковується на балансі Головного управ- ський А. П.
ління статистики в Івано-Франківській області, за адресою:
Івано-Франківська обл., смт Богородчани, вул. Петраша, 1.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 24.01.2018
Найменування/ПІБ Вартість Строк
суб’єкта оціночної виконан- виконан№
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
діяльності – пере- ня робіт, ня робіт
з/п
можця конкурсу
грн
(дні)
1 Будівля загальною площею 384,4 м2, що обліковується на
ТзОВ «Інвестицій- 4 380
5
балансі Державного закладу «Український центр з контролю та на група «Захід»
моніторингу захворювань МОЗ України», за адресою: ІваноФранківська обл., м. Надвірна, вул. Петрушевича, 3. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 05.01.2018

Переможцем конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів визнано ФОП Таран Олену Анатоліївну по об’єктах
оренди:
автозаправний блок-пост загальною площею 7,46 м2, місткістю 4,0 м3 за адресою:
м. Кропивницький, вул. Комарова, 64, що перебуває на балансі Кіровоградського
обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я, вартість робіт –
2 046,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлові приміщення буфету № 1 загальною площею 56,41 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький,
просп. Університетський, 8, що перебувають на балансі Центральноукраїнського національного технічного університету, вартість робіт – 2 046,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлові приміщення буфету № 2 загальною площею 82,4 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький,
просп. Університетський, 8, що перебувають на балансі Центральноукраїнського національного технічного університету, вартість робіт – 2 046,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлові приміщення загальною площею 218,38 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі студентської їдальні за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький,
просп. Університетський, 8, що перебувають на балансі Центральноукраїнського національного технічного університету, вартість робіт – 2 046,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлові приміщення загальною площею 46,92 м2 на третьому поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 3,
що перебувають на балансі державної організації «Комбінат Трикутник», вартість робіт – 2 055,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
для визначення розміру збитків, нанесених державі внаслідок неналежного
зберігання державного майна, що відбувся 04.01.2018
Назва об’єкта оцінки: групи окремих індивідуально визначених інвентарних
об’єктів:
1. Обладнання: насос ПД 2500-62 (2 шт., інв. № № 24060409, 24060410); насос 300
(інв. № 24060401); насос 300Д (інв. № 24060400); устаткування електрообігрівальне (інв.
№ 87060104); сепаратор масляний СУ-1,5а (інв. № 21090006); прибор сапфір (3шт. інв.
№ № 22070029, 24070064, 24070065); солемір (інв. № 22070022); засувка ЗКЛ-2 (інв.
№ 22090019); силова зборка (2 шт. інв. № № 24050008, 24050009); щит станції управління
(інв. № 24050014); насос 200-Л-60А з електродвигуном (інв. № 24060119); уравномер
УПП (інв. № 24070030); щит управління (інв. № 24050005); станція телефонна на 600
номерів автом. (інв. № 23090006); телефонна станція (інв. № 23090044); пункт розподільний (інв. № 24050002); трансформаторна підстанція РП-5 (інв. № 21050010).
2. Мережі: внутріплощадочні кабельні мережі (інв. № 87040011), внутріплощадочні мережі каналізації (інв. № 87040015), лівнева та госпфекальна каналізація
(інв. № 87040012), теплові мережі (інв. № 87040010), внутріплощадочні мережі водопроводу (інв. № 87040009), телефонна каналізація (інв. № 23040002), лінія телефонного зв’язку (інв. № 23040003), кабельний зв’язок (інв. № 23040004), зовнішні
каналізаційні мережі (інв. № 87030028), внутріплощадочний каналізаційний колектор
(інв. № 87040002), мережі промливневої каналізації (інв. № 87040004), водопровід В-5
(2 шт., інв. № № 24040051, 24040052).
3. Нерухоме майно (будівлі та споруди): будівля трансформаторної підстанції (інв. № 24010015), площа об’єкта – 145,1 м2; будинок насосної станції, площа
об’єкта – 1900,3 м2 (у складі: блок насосної станції – інв. № 87010005; насосна станція –
інв. № 87010006; трансформаторна підстанція – інв. № 87050004); газорозподільна
підстанція 2 (інв. № 22010006), площа об’єкта – 38,7 м2; резервуар для конденсату 3
(інв. № 22050158); вертикальний відстійник 1 (інв. № 22030008); вертикальний відстійник 2 (інв. № 22030009); склад для сипучих матеріалів (інв. № 22010011) площа
об’єктв – 348 м2, за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності,
128 – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуг –
28 600 грн, термін виконання роботи – 5 днів.
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