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18 квітня 2018 року

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

орÅНда
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
ДеРжАВНОгО МАйНА

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлова будівля площею 47,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Балукова, 24.
Балансоутримувач: Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції
України».
Орган управління: Національна поліція України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 30.11.2017 вартість становить 410 200,00
грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення магазину з продажу продовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів.
Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне
майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 № 786 (із змінами), – 18 %.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – листопад 2017 року становить 6 153,00 грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску становить 36 918,00 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ
по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк:
ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 47,00 м2».
Строк оренди: 2 роки 364 дні.
Конкурс буде проведено об 11.00 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 10.00 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. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем
договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю.
8. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
9. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок РВ ФДМУ по Київській області (не пізніше ніж за 3 робочих дні до
дати проведення конкурсу).
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 зазначається: назва,
площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області
здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 616, щодня з 9.00 до 18.00 (у
п’ятницю з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу
та інформації, зазначеній в 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.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО чеРНІВеЦькІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
НА пРАВО ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

Орган управління – Міністерство освіти і науки України.
Балансоутримувач – ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж» (код за ЄДРПОУ 03363140).
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: вбудовані нежитлові приміщення першого
поверху будівлі навчального корпусу № 1 (літ. А) (реєстровий номер 03363140.13.ЮКЕКЖМ011)
загальною площею 44,5 м2 (у т. ч.: приміщення (1-80) – 32,8 м2, частина приміщення (1-81) –
11,7 м2) за адресою: м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2.
Вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість на 30.11.2017 становить 784 525,00 грн
без урахування ПДВ.
Цільове використання об’єкта оренди – розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі.
Орендна ставка: згідно з п. 22 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995
№ 786 (зі змінами), – 4 %.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – січень 2018 року становить 2 680,85 грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску становить 16 085,10 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ
по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ одержувача 21432643, р/р № 37319044008539, МФО 820172
в Державній казначейській службі м. Київ, призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 44,50 м2».
Основні умови конкурсу:
1) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно зі стартовим за базовий
місяць оренди;

2) ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
3) дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта;
4) компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта
оренди протягом 5 робочих днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу та надання орендодавцю на момент укладення договору оренди копії підтвердного документа;
5) для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплата завдатку протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована сума місячної орендної плати, до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством;
6) своєчасна сплата орендної плати з урахуванням її індексації (до 15 числа місяця, наступного за
звітним);
7) страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена у висновку про вартість майна, на
користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством;
8) заборона суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
9) належне утримання та збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, забезпечення пожежної безпеки;
10) своєчасне здійснення за рахунок орендаря капітального, поточного та інших видів ремонту
орендованого майна;
11) об’єкт оренди не підлягає приватизації;
12) право орендодавця з можливим залученням балансоутримувача контролювати виконання умов
договору та використання майна, переданого в оренду, і у разі необхідності вжиття відповідних заходів
реагування спільно з балансоутримувачем;
13) укладання з балансоутримувачем протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди
окремого договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна,
у т. ч компенсація плати податку за землю та надання комунальних послуг орендарю;
14) термін оренди – 2 роки 364 дні;
15) подальше продовження терміну дії договору за умови виконання орендарем своїх обов’язків
за договором оренди, за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди. У разі, якщо на момент продовження договору оренди остання оцінка
об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження договору оренди провадиться
нова оцінка об’єкта оренди;
16) у разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем
за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю держави і компенсації не підлягають;
17) переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу;
18) переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5
робочих днів повертає йому підписаний проект договору оренди;
19) сплата гарантійного внеску або надання банківської гарантії (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31.08.2011 № 906 зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 22.11.2017 № 886).
20) внесення орендної плати у розмірі за 6 місяців протягом 10 робочих днів від дати укладення
договору оренди.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок
майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями
її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами).
У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до державного бюджету. 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 проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31.08.2011 № 906, зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 22.11.2017 № 886.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд конкурсної 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); документи, зазначені в інформації про конкурс, які передбачені п. 7.2 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 (зі змінами);
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 запечатаному конверті з
написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому, на конверті зазначаються назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди.
Кінцевий строк приймання заяв та документів для участі у конкурсі – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, каб. № 9.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону відбудеться об 11.00 через 10 календарних днів після опублікування цієї інформації у
газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, каб. № 3.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії в день проведення конкурсу. Реєстрація учасників
конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (каб. № 3).
Контактний телефон для довідок 55-42-35.

М. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО М. києВУ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ з ВикОРистАННЯМ
ВІДкРитОстІ пРОпОНУВАННЯ РОзМІРУ ОРеНДНОї плАти зА пРиНЦипОМ АУкЦІОНУ
НА пРАВО ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення
загальною площею 67,8 м2, реєстровий номер майна 00294349.1.АААДДЛ116, що перебуває на
балансі Державного підприємства «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 68.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.12.2017 становить
1 024 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2018 року становить 3 539,53 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення благодійної організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності (не більше як 50 м2 орендна ставка – 3 %; для частини
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площі, що перевищує 50 м2, орендна ставка – 7 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 21 237,18 грн без
ПДВ. Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на
визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії
згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та
призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву; рахунок одержувача № 37313080214093; код одержувача
19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача 820172; призначення платежу – гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на
право оренди нерухомого майна – нежитлових приміщень площею 67,8 м2 за адресою:
м. Київ, вул. Костянтинівська, 68 без ПДВ; найбільший запропонований розмір місячної
орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою
на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 1 рік;
заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно
до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами
та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не
гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну
оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна;
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за
звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає
йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від укладення або
непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна
переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за
результатами конкурсу, у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу; сплачений гарантійний внесок не повертається якщо матеріали відкликані
претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення переможцем
конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не
повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 70 % до державного бюджету
та 30 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; 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 разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні
внески повертаються всім учасникам конкурсу.
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 ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; 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; документи, які підтверджують гарантійний внесок;
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;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, м.Київ,
бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», із
зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімн.102).
Конкурс буде проведено о 13.30 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ
по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО ОДеськІй ОблАстІ пРО пІДсУМки кОНкУРсУ НА пРАВО
УклАДеННЯ ДОгОВОРУ ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА,
ЩО ВІДбУВсЯ 10.04.2018

Оскільки пропозиції щодо оренди державного майна, яке обліковується на балансі
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», а саме: нежитлові
приміщення (частина вестибуля) першого поверху (першого рівня) (інв. № 073000,
реєстровий № 38727770.10.АААИГА987) загальною площею 142,68 м2 за адресою:
м. Одеса, вул. Приморська, буд. 6, надійшли тільки від одного претендента та повністю відповідають умовам конкурсу відповідно до п. 18 Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.08.2011 № 906 (зі змінами), конкурсною комісією прийнято рішення
укласти договір оренди з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД
СЕПЛАЙ СИСТЕМС» (код за ЄДРПОУ 41185852).

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

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.
 Лот № 1: нежитлові приміщення № 7-9 площею 97,2 м2 у будівлі (інв.
№ 140) військового містечка № 47 за адресою: Львівська обл., Радехівський р-н,
с. Немилів, вул. Радехівська,10.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – січень 2018 року становить
1 888,14 грн (без ПДВ).
Використання нерухомого військового майна: розміщення суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин.
 Лот № 2: частина нежитлового приміщення № 2 площею 2,0 м2 на 1-му
поверсі адміністративної будівлі (інв. № 52) військового містечка № 7 за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 40.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – лютий 2018 року становить 478,05
грн (без ПДВ).
Використання нерухомого військового майна: розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари (кавовий автомат).
 Лот № 3: частина нежитлового приміщення № 2 площею 2,0 м2 на 1-му
поверсі будівлі казарми (інв. № 1) військового містечка № 7 за адресою: м. Львів,
вул. Городоцька, 40.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – лютий 2018 року становить 478,05
грн (без ПДВ).
Використання нерухомого військового майна: розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари (кавовий автомат).
Основні умови договору та вимоги експлуатації об’єктів:
найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижче, ніж на аналогічних об’єктах інших форм
власності. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс
інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України; використання нерухомого
військового майна згідно з цільовим призначенням, визначеним умовами конкурсу; 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 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, утримання майна 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’язання
орендаря зі сплаті 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 газеті «Відомості приватизації» 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 та такі документи:
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 шість 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)».

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

Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Житомира ЗСУ
за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення
клубу (інв. № 4) площею 2,0 м2 військового містечка № 13, що перебуває на балансі КЕВ м. Житомира, за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 22.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 30.09.2017 становить 16 588,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої
постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, становить 131,38 грн за базовий місяць –
лютий 2018 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні 9% (розміщення
кавового термінала).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.

Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди –
лютий 2018 р., що становить 131,38 грн. (без ПДВ), але не нижче ніж передбачено
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 зі змінами та доповненнями; своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших видів ремонту
орендованого майна; термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою
пролонгацією відповідно до чинного законодавства; забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку,
передбаченому екологічними нормами та правилами пожежної безпеки; забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стан відповідно до
напряму використання за цільовим призначенням; зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті
матеріали і речовини в орендованому приміщенні; протягом 15 робочих днів після
підписання договору встановити прилад обліку енергопостачання та заключити прямий договір з постачальною організацією; зобов’язання орендаря зі сплати орендної
плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за
перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди
протягом 10 днів з моменту укладення договору; заборона передавати орендоване
майно в суборенду та без права на приватизацію орендованого майна; відшкодування
переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10
днів з моменту оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 №1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу
і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про
фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу
про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції)
щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 30 днів з дня опублікування цієї інформації.
Конкурс відбудеться на 31-й календарний день (якщо він є робочим) з дня
опублікування цієї інформації об 11.00 в КЕВ м. Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20 (кімн. 15).
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин КЕВ
м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

ІНФОРМАЦІЯ
ВІйськОВОї чАстиНи 3028 НАЦІОНАльНОї гВАРДІї УкРАїНи
пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ НА пРАВО УклАДеННЯ
ДОгОВОРУ ОРеНДи НеРУХОМОгО ВІйськОВОгО МАйНА

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс на право укладення
договору оренди військового майна: військова частина 3028 Національної гвардії
України, адреса: 22400, Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Івана Мазепи.
 Назва об’єкта, який підлягає передачі в оренду за конкурсом, його місцезнаходження: бетонна площадка 6,5 х 11,5 м загальною площею 74,75 м2
за адресою: м. Калинівка, вул. Івана Мазепи, військова частина 3028 Національної
гвардії України.
Стислі відомості про військове майно (наведені в затвердженому переліку військового майна, вартість об’єкта за експертною оцінкою та початковий розмір місячної
орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством): об’єкт оренди – бетонна
площадка 6,5 х 11,5 м загальною площею 74,75 м2, що перебуває на балансі військової
частини 3028 Національної гвардії України.
Вартість об’єкта за експертною оцінкою на 31.01.2018 становить 52 632,00 грн
без ПДВ.
Початковий розмір місячної орендної плати становить 796,59 грн без ПДВ.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: місяць з моменту опублікування цієї інформації.
Контактний телефон для довідок з питань конкурсу: (04333) 2-11-18, +380968317534.
Основні вимоги до умов експлуатації військового майна: дотримання екологічних
норм експлуатації об’єкта; проведення в установленому чинним законодавством порядку благоустрою прилеглої території за рахунок орендаря.
Основні умови використання військового майна:
передача в оренду здійснюється відповідно до запропонованої мети використання – для розміщення контейнерів та антен; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно з початковим (щомісяця до 15 числа місяця, наступного
за звітним) з подальшим коригуванням на щомісячні індекси інфляції); відшкодування
військовій частині 3028 переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки, витрат на виготовлення звіту про проведення незалежної оцінки (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його сплату),
виготовлення технічної документації та державної реєстрації об’єкта оренди, термін
компенсації – 10 календарних днів з дати підписання договору оренди; утримання
об’єкта в порядку, передбаченому правилами та положеннями про небезпечну та надійну експлуатацію споруд, їх технічне обслуговування разом з інженерними комунікаціями, санітарно-технічними і електричними пристроями, обладнанням та елементами
зовнішнього благоустрою, забезпечення пожежної безпеки орендованого майна відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні; недопущення будь-яких дій що призведуть
до приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх
осіб; страхування орендованого майна на суму, не меншу ніж його балансова вартість,
на користь орендодавця протягом одного місяця з дати укладення договору оренди; недопущення будь-яких дій, які можуть призвести до перевищення в орендованому майні
та на прилеглій території встановлених санітарними нормами і правилами допустимих
рівнів (норм) шуму, вібрації, електромагнітного випромінювання, ультразвуку та інфразвуку, забруднення повітря та інших; своєчасне здійснення капітального, поточного та
іншого видів ремонту; укладення протягом 15 робочих днів з дати підписання договору
оренди з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна, надання комунальних послуг
орендарю та компенсації сплати податку за землю.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (для фізичних осіб за наявності); комплект документів, визначених наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить
до державної власності»; відомості про учасника конкурсу; зобов’язання (пропозиції)
щодо виконання умов конкурсу, у тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної ставки (відображається в проекті договору оренди); додаткові
пропозиції до договору оренди, у тому числі щодо поліпшення орендованого майна;
пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо відображаються в проекті договору оренди). Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті
з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Конкурс буде проводитися на 31-й календарний день з дати опублікування
інформації про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 22400, Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Івана Мазепи, військова частина
3028 Національної гвардії України, будівля штабу тилу, кабінет № 4.
Заяви приймаються за адресою: 22400, Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Івана
Мазепи, військова частина 3028 Національної гвардії України.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (04333) 2-11-18; +380968317534.

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
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
2 Міністерство оборони України
3
4
5
6
7

02497789, Державне підприємство «Дніпропетровський державний проектний інститут
житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект», м. Дніпро, вул. Січеславська
Набережна, 29, тел. (0562) 744-13-32
38746882, Східна філія Концерну «Військторгсервіс», м. Харків, вул. Переможців, 6а,
тел. (050) 960-78-92
Державна служба геології та надр 01432150, Казенне підприємство «Південукргеологія», м. Дніпро, вул. Чернишевського,
України
11, тел. (0562) 32-37-43
Фонд державного майна України 01238637, ПрАТ «Дніпровськпромбуд», м. Дніпро, вул. Гомельська, 59,
тел. (067) 630-80-97
Міністерство освіти і науки
14072300, Державне підприємство «Виробничо-будівельне об’єднання», м. Київ, просп.
України
Перемоги, 10, тел. (044) 481-32-52
Міністерство освіти і науки
02541697, Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей, м. Криіий Ріг,
України
вул. Бикова, 13, тел. (0564) 64-33-15
Міністерство освіти і науки
00493675, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро,
України
вул. Сергія Єфремова, 25, тел. (056) 744-81-32

найменування
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлові вбудовані
приміщення
Нежитлові вбудовані
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення

реєстровий номер
майна
–

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. Дніпро, вул. Січеславська На14,81
132 846,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не викорисбережна, 29
товується для провадження підприємницької діяльності
місцезнаходження

33689922.25.ААААЕЕ555 Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. Лісна, 4
–
м. Дніпро, вул. В. Ларіонова, 52а

159,4

154 908,00

2 роки 11 місяців

283,3

432 812,00

2 роки

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
Інше використання (виробництво вантажопідйомного обладнання та запчастин)
Розміщення ломбарду

–

м. Дніпро, просп. Івана Мазепи, 56

52,94

395 134,00

5 років

–

Дніпропетровська обл., м. Нікополь,
просп. Трубників, 16
м. Криіий Ріг, вул. Бикова, 13

20,8

78 861,00

2 роки 11 місяців

Розміщення офісного приміщення

17,1

50131,00

2 роки 11 місяців

3,0

28 773,00

2 роки 11 місяців

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари

–
–

м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44к

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2 Державна служба статистики України

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

найменування

34032208, ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», 85670, Доне- Нежитлове вбудоване приміцька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4, тел. (0622) 343-81-42
щення 1-го поверху будівлі
02359981, Головне управління статистики у Донецькій області, 84506, До- Нежитлове вбудоване примінецька обл., м. Бахмут, вул. Захисників України, 7, тел. (0627) 48-20-19 щення 1-го поверху будівлі

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
34032208.1. УЮИХЮЕ614 Донецька обл., м. Вугледар,
10,0
21 200,00
360 днів
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають
вул. Шахтарська, 16а
послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
02359981.1. АААДЕЕ859 Донецька обл., м. Волнова25,6
86 951,00
2 роки 360 днів
Розміщення суб’єкта господарювання, що надає побутове обслуговування
ха, вул. Гагаріна, 21
населення (ремонт одягу)
реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 02544052, ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище», 72316, За- Нежитлові приміщення № 3, 5, будівлі гаража
–
Запорізька обл., м. Мелі- 113,8
168 299,00
2 роки 364 дні Розміщення складу
і науки України
порізька обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, 194, тел. (0619) 41-94-54 (літ. В-1)
тополь, вул. Гагаріна, 6
2 Міністерство освіти 02070849, Запорізький національний технічний університет, 69063, Частина нежитлового приміщення № 114 1-го повер–
м. Запоріжжя, просп.
9,0
39 156,00
2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
і науки України
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, тел. (061) 764-54-60
ху учбово-лабораторного корпусу (літ. А-3, А1-3, А2)
Соборний, 194

№
з/п

Назва органу
управління

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

18 квітня 2018 року

найменування

№ 32 (1156)

3

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу
управління

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

3 Міністерство охоро- 02010741, Запорізький державний медичний університет, 69035,
ни здоров’я України м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26, тел. (061) 224-64-69

найменування
Частина даху навчального корпусу № 1 (літ. А-8)

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
–
м. Запоріжжя, просп.
Маяковського, 26

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
15,0
284 317,00
1 рік
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

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
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
структури України 08300, м. Бориспіль -7, тел. (044) 281-74-96
2 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
структури України 08300, м. Бориспіль -7, тел. (044) 281-74-96

№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
мета використання
2
номер майна
площа, м ною оцінкоюбез ПДВ, грн ливий строк оренди
Частина приміщення № 78 на 3-му поверсі
–
Київська обл., Міжнародний аеро2,0
184 000,00
1 рік
Розміщення термінала самообслуговування
пасажирського термінала «D» (Лот 3)
порт «Бориспіль» , м. Бориспіль -7
Приміщення № 25-27 збірно-щитового
–
Київська обл., Міжнародний аеро22,6
1 064 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомобудинку (будівлі ІТК) (інв. № 47498)
порт «Бориспіль» , м. Бориспіль -7
го (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
найменування

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1 Міністерство
07361304, ДП «Львівський військовий лісокомбінат», 79034, Частина нежитлового приміщення оздооборони України м. Львів, вул. Луганська, 3, тел. (032) 270-75-38
блювального цеху

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
Інформація відсутня
м. Львів, вул. Лу314,5
965 500,00
ганська, 3
станом на 31.01.2018

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення виробництва (інше використання)
(столярних виробів)

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

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

Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України

2
3

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
01125608, ДП «Миколаївський морський торговельний порт», вул. Заводська, 23/14, м. Миколаїв, 54020,
Частина нежитлових приміщень – мансарда в загальнопор- 01125608.1. БАОПВЛ080 м. Миколаїв, вул. Завод254,6
1 256 170,00
До 31.12.2030
тел. (0512) 50-81-88
товій адміністративній будівлі з такелажним складом
ська, 23/14
38728444, МФ ДП «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Миколаївського морського порту), Нежитлові приміщення 1-го поверху двоповерхової
38727770.9. БАОПВЛ018 м. Миколаїв, вул. Громадян38,6
170 400,00
2 роки 11 місяців
вул. Заводська, 23, м. Миколаїв, 54020, тел. (0512) 24-10-00
адміністративно-побутової будівлі
ський узвіз, 1
38728444, МФ ДП «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Миколаївського морського порту), Нежитлові приміщення 2-го поверху будівлі транспортно–
м. Миколаїв, вул. Завод62,5
235 000,00
2 роки 11 місяців
вул. Заводська, 23, м. Миколаїв, 54020, тел. (0512) 24-10-00
експедиційної контори
ська, 23/8
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення офіса
Розміщення офіса
Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та
факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

Назва органу
управління

1 Державна служба
України з надзвичайних ситуацій
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство інфраструктури України
7 Міністерство освіти
і науки України
8 Міністерство освіти
і науки України

38643633, Головне управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій в Одеській області, 65091,
м. Одеса, вул. Прохорівська, 6
35178067, ВНЗ «Одеська державна академія технічного регулювання та якості», 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15
01127777, Одеський національний морський університет, 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34
01127777, Одеський національний морський університет, 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34
01127777, Одеський національний морський університет, 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34
01125666 ДП «Одеський морський торговельний порт»,
65026, м. Одеса, Митна площа, 1
00493008, Одеський державний аграрний університет,
65039, м. Одеса, вул. Канатна, 99
08336521, ДП міністерства оборони України «Одеський
завод будівельних матеріалів», 65039, м. Одеса, 4-й
Басейний пров. 7

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальреєстровий номер майна
місцезнаходження
на площа, м2
–
м. Одеса, вул. Прохо68,5
рівська, 6

найменування
Нежитлові приміщення 2-го поверху 9-поверхової адміністративної будівлі

м. Одеса, вул. Спиридонівська, 13
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 59
Частина нежитлового приміщення кухні на 1-му поверсі гуртожитку № 1
–
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 59
Частина нежитлового приміщення кухні 4-го поверху гуртожитку № 8
–
м. Одеса, вул. Балківська, 29
Нежитлові приміщення будівлі техоснастки
01125666.1.АААИВЛ745 м. Одеса, Митна площа, 1/3
Виділена частина нежитлового приміщення 1-го поверху в 4-поверховій будівлі гуртожитку № 1
–
м. Одеса, вул. Семінарська, 9
Нежитлові приміщення, у т. ч.: приміщення на 3-му поверсі 4-поверхового адміністративного кор–
м. Одеса, вул. Хімічпусу (літ. «Г»), у складі: приміщення № 2, приміщення № 3, а також приміщень у будівлі майстерень
на, 35
(літ. «М») у складі: приміщення № 6, приміщення № 7 та приміщення № 10

вартість майна
за незалежною
оцінкою, грн
1 466 000,00

Нежитлові приміщення 3-го поверху навчального корпусу № 2

–

88,8

1 063 236,00

Частина нежитлового приміщення кухні на 2-му поверсі гуртожитку № 5

–

1,0

26 034,00

2,0

26 034,00

1,0

26 034,00

70,9

415 900,00

4,0

42 900,00

198,8;
21,1

447 285,00;
241 716,00

максимально
можливий
мета використання
строк оренди
2 роки
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів під11 місяців акцизної групи
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
До
24.11.2034
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

Розміщення випробувальної лабораторії (інше використання
нерухомого майна)
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
обслуговування населення (пральня самообслуговування)
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
обслуговування населення (пральня самообслуговування)
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
обслуговування населення (пральня самообслуговування)
Інше використання нерухомого майна
Розміщення пральні самообслуговування
Розміщення виробництва фарб, лаків та подібної продукції
(інше використання нерухомого майна), розміщення офіса

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 РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство інфраструктури
України
3 Міністерство інфраструктури
України
4 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
5 Державне агентство рибного
господарства України

найменування

реєстровий номер майна

02128359, Рівненський автотранспортний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, 33018, м. Рівне, вул. Відінська, 35, тел. (0362) 63-71-97
38758272, філія «Волинський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП
«Укрінтеравтосервіс», 43000, м. Луцьк, просп. Волі, 53, тел. (0332) 25-52-17
38758107, філія «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП
«Укрінтеравтосервіс», 33027, м. Рівне, вул. Відінська, 7, тел. (0362) 63-73-35
40309748, Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, 33025, м. Рівне, вул. Малорівненська, 91, тел. (0362) 63-36-30

Асфальтована площадка
(маневровий майданчик)
Стоянка для автомобілів

–

25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а,
тел. (044) 486-07-91

Гідротехнічні споруди

Частина асфальтованого
покриття
Адміністративне приміщення насіннєвої інспекції

–
–
40309748.16.ЮЛФХФГ541
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відін7 800,0
1 837 950,00
2 роки
ська, 35
Рівненська обл., м. Сарни, вул. Тех4 500,0
434 290,00
1 рік
нічна, 2
Рівненська обл., Рівненський р-н,
2,5
760,00
2 роки 11 місяців
смт Квасилів, вул. Рівненська, 90
Рівненська обл., смт Гоща, вул. Олени
386,7
952 800,00
2 роки 6 місяців
Теліги (Ковпака), 1
місцезнаходження

Рівненська обл., Гощанський р-н,
с. Русивель

–

605 598,00

5 років

мета використання
Для потреб навчального закладу, що фінансується з місцевого бюджету (згідно з графіком)
Розміщення стоянки для автомобілів
Розміщення технічних засобів, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення офіса
Розміщення рибного господарства

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство аграрної політики та продовольства України

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

найменування

05390336, Черкаський державний технологічний університет, бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси,
Приміщення сцени та актового залу в будівлі
тел. (0472) 71-00-92
клубу-їдальні навчального корпусу № 10
00914527, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Черкаський навчальний центр» Мініс- Нежитлове приміщення
терства аграрної політики України, вул. Обухова, 48б, м. Золотоноша Черкаська обл., тел. (0237) 5-26-11

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
місцезнаходження
мета використання
на пло- за незалежною можливий
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
–
бульв. Шевченка, 333,
269,8
991 100,00
2 роки
Розміщення громадського об’єднання на площі, що не виком. Черкаси
364 дні
ристовується для провадження підприємницької діяльності
00914527.1.БШДЛТФ003 вул. Обухова, 48б, м. Золо- 108,0
109 000,00
2 роки
Розміщення майстерні,що здійснює технічне обслуговутоноша, Черкаська обл.
364 дні
вання та ремонт автомобілів

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

Назва органу управління

1 Державна служба геології
та надр України
2 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

01431989, Технологічний центр обробки та інтерпретації геофізичних матеріалів ДГП «Укргеофізика», 03057,
м. Київ, вул. Євгенії Мірошниченко, 10, тел. (044) 456-91-00, факс (044) 456-22-55
00151644, ДП «Науково-дослідний інститут «Еластик», 02090, м. Київ, вул. Празька, 5, тел. (044) 292-51-23,
факс (044) 292-72-68

найменування
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
одноповерхової будівлі
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
1-го поверху, корп. 1, літ. А

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
01432761.1.КХЛЦЯБ002 м. Київ, вул. Євгенії Мірош30,0
484 700,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
ниченко, 10
станом на 31.01.2018
–
м. Київ, вул. Празька, 5
104,2
1 560 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісних пристаном на 28.02.2018
міщень

реєстровий номер майна

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

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля насосної станції (літ. Ї) загальною площею 130,4 м2; споруди: градирня (літ. ї) площею забудови 127,67 м2;
градирня (літ. ї1) площею забудови 49,2 м2; димова труба (літ. і) за адресою:
23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська, 28; нежитлові будівлі: прохідна (літ. Д) загальною площею 41,3 м2 (з ваговою); спиртосховище
(літ. А) загальною площею 219,8 м2 за адресою: 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Механізаторів, 21, що перебувають на балансі Державного
підприємства «Гайсинський спиртовий завод». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Корпорація Скіф-96». Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
3 будівлі, 3 споруди. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом
на 01.03.2018: нежитлової будівлі насосної станції (літ. Ї) загальною площею 130,4 м2:
відновна – 6 102,91 грн, залишкова – 626,04 грн; градирні (літ. ї) площею забудови
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127,67 м2: відновна – 78 170,40 грн, залишкова – 0,00 грн; градирні (літ. ї1) площею
забудови 49,2 м2: відновна – 24 858,19 грн, залишкова – 0,00 грн; димової труби (літ.
і): відновна – грн, залишкова – грн; прохідної (з ваговою) (літ. Д) загальною площею
41,3 м2: відновна – 10 162,43 грн; залишкова – 2 477,26 грн; спиртосховища (літ. А) загальною площею 219,8 м2: відновна – 64 172,88 грн; залишкова – 18 319,55 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням, а також споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 10,4 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (літ. А) загальною площею
441,8 м2 з ґанком та фундамент (літ. Ф) площею забудови 270,8 м2, що не
увійшли під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Соболівський
цукровий завод» та перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Енерго-Сфера».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Соболівка,
вул. Виробнича, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Енерго-Сфера». Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 будівля. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 28.02.2018: нежитлова будівля (літ. А)
загальною площею 441,8 м2 з ґанком: відновна – 35 697,00 грн; залишкова – 35 697,00
грн; фундамент (літ. Ф), площею забудови 270,8 м2: відновна – 6 163,00 грн; залиш-

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
кова – 6 163,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 5,9 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2018.
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 лютого 2018 р. за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі
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з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до прий
мальні регіонального відділення до 17.00 02.05.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 07.05.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок
67-26-08.

Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Вінницькій області конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація про оголошення якого була опублікована в газеті «Відомості приватизації» від 02.04.2018 № 27 (1151), не відбудеться
згідно з наказом ФДМУ № 447 від 27.03.2018.

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

 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 138,76 м2.

Балансоутримувач: Солонянське міжрайонне управління водного господарства.
Адреса: Дніпропетровська обл., с. Микільське-на-Дніпрі, вул. Молодіжна, 16б. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – С(Ф)Г «Криничне». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 2. Назва об’єкта: частина даху площею 40,0 м2. Балансоутримувач: ДП
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Жовті Води, вул. Залізнична,
13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ
Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: ДП НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська, 44/4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПАТ АБ «Укргазбанк». Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель.
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 283,6 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро, просп.
Гагаріна, 4,6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Дукельський Б. Р. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 71,52 м2 (корисна площа – 59,6 м2, площа загального користування – 11,92 м2), нежитлове вбудоване приміщення площею 27,36 м2 (корисна площа – 22,8 м2, площа
загального користування – 4,56 м2). Балансоутримувач: Дніпровський державний
технікум енергетичних та інформаційних технологій. Адреса: м. Дніпро, вул. Космонавта
Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Каленик Ф. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення будівлі плавального басейну площею 3,0 м2, частина нежитлового вбудованого приміщення
будівлі спортивного корпусу площею 3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Адреса: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Капацевич С. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,3 м2
(у т. ч. 4,4 м2 – площа загального користування) та частина даху площею
15,06 м2 (у т. ч. 2,06 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель та частини даху.
 8. Назва об’єкта: частина даху загальною площею 29,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, просп. Гагаріна, 54. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 66,6 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний коледж технологій та дизайну. Адреса: м. Дніпро,
пров. Ушинського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ПП Кадімбекова З. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 2 445,9 м2.
Балансоутримувач: ДП «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод
ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля, 46. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Дніпро-Гранула». Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель.
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 48,18 м2
(у т. ч. 4,38 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ДОВП ГО «Міжнародний центр батьківства».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 19,7 м2
(корисна площа – 16,7 м2, площа загального користування – 3,0 м2). Балансоутримувач: Коледж радіоелектроніки Адреса: м. Дніпро, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Красновський
Ю. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 99,7 м2.
Балансоутримувач: Новомосковський МВ (з обслуговування м. Новомосковськ та
Новомосковського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса:
м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська), 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ГО «Спортивний клуб «Атлет» Новомосковськ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення корпусу 1 площею 2,0 м2, частина нежитлового вбудованого приміщення корпусу 2
площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Буряк С. Ю. Очіку
вана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 584,83 м2.
Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Жовті Води, вул. І. Богуна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Центр промислових технологій та експертиз» . Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель.
 16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 984,2 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Цент
ральна, 20ж. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Риженков М. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 785,1 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Риженков М. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 18. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 76,6 м2
(корисна площа – 63,8 м2 та площа загального користування – 12,8 м2). Балансоутримувач: Дніпровський державний технічний університет. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Черненко Н. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 19. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 24,47 м2
(корисна площа – 19,5 м2, площа загального користування – 4,97 м2). Балансоутримувач: ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Адвокат
Стадниченко В. Ю. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
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 20. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 192,7 м2.

Балансоутримувач: 21 державна пожежно-рятувальна частина ГУ Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській обл. Адреса: Дніпропетровська
обл., Покровський р-н, смт Просяна, вул. Залізнична (Радянська), 1б. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Недвига Н. Д. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента
за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити
пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів,
що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 25 квітня 2018 р.
Конкурс відбудеться 03.05.2018 о 10.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення другого поверху загальною площею 13,85 м2 та частина даху площею
22,35 м2 двоповерхової будівлі центру відпочинку «Угольок», що перебуває на балансі ВП «Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля», код за ЄДРПОУ 33504964. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Світлий, 5а. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Донецькій області, тел./телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2018.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення з ґанком
загальною площею 78,6 м2 будівлі, що перебуває на балансі СО ПАТ «Донбас
енерго» «Підприємство робочого постачання «Енерготорг» (код за ЄДРПОУ 00132724).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85612, Донецька обл., м. Курахове, вул. Пушкіна,
1а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс
(057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки:
ФОП Удод Г. С. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2018.
 3. Найменування об’єкта оцінки: державне майно загальною площею 61,5 м2
адміністративної будівлі, а саме: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 31,3 м2 першого поверху та нежитлове вбудоване приміщення площею 30,2 м2
другого поверху, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Донецькій області (код за ЄДРПОУ 02359981). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Волноваха, вул. Гагаріна, 21. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Донецькій області, тел./телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Проектно-консалтингове підприємство МАРТ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також
вимогам до учасників конкурсу, передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
При врахуванні досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки: № 1 – практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, № 2 та № 3 – практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі
2017 року») повідомляємо, що очікувана найбільша ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців по об’єктах № 1 – № 3,
становить 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх). У разі якщо визначена дата припадає на святковий (вихідний) день, конкурс буде проведено у другий робочий
день після святкового (вихідного).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
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.

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

 1. Будівля «Табельна» (інв. № 1030001) площею 23,2 м2 за адресою: Київська обл., смт Гостомель, вул. Мирна, 3, що перебуває на балансі ДП «Підприємство
Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 85)». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Кохненко С. Я.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 5 900,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі, адміністративного, виробничого та складського призначення.
 2. Виробничі будинки під літерами «А» площею 1 593,9 м2, «В», площею 9,9 м2, «Д», площею 64,4 м2, «Ж», площею 682,0 м2; два асфальтових
майданчики, загальною площею 14 042,6 м2 за адресою: Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 63, що перебувають на
балансі ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Софія».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 10 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі адміністративного,
виробничого та складського призначення, а також споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення.
 3. Гідротехнічні споруди: 1) водовипуск ставу № 5 «Рубченки» (інв. № 197/2,
реєстровий номер 25592421.9ЧВБИВЧ423); 2) гребля ставу № 5 «Рубченки» (інв.
№ 197/1, реєстровий номер 25592421.9ЧВБИВЧ422) за адресою: Київська обл., Володарський р-н, с. Рубченки, що перебувають на балансі ДП «Укрриба». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Дем’янчук І. П.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 7 100,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 4. Підвальне приміщення площею 99,2405 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 24, що перебуває на балансі Головне управління
національної поліції в Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Саяхдінов Р. Ф. Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельно-адміністративного призначення, нерухомість для закладів громадського харчування.
 5. Приміщення № 1-22 загальною площею 15,3 м2 у будівлі їдальні (інв.
№ 49) згідно з поверховим планом на будівлю літ. «Б» та майданчик площею
16,0 м2, покритий тротуарною плиткою біля будівлі їдальні (інв. № 49), за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, що перебувають на балансі
ДП «Київський військовий деревообробний завод». Мета оцінки: визначення ринкової

вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Пастернак І. О. Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельно-адміністративного, торговельного призначення,
а також споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 6. Нежитлові виробничі приміщення складу вуглекислих балонів (інв.
№ 3_3) площею 63,0 м2; нежитлові виробничі приміщення в будівлі складу
балонів (інв. № 2_4) площею 23,70 м2, що розміщені за адресою: Київська обл.,
м. Бровари, Промвузол та перебувають на балансі ДП «Завод порошкової металургії»
. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ТОВ «Завод вуглецевих композитивних матеріалів». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2400 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель виробничого, виробничо-складського або складського призначення.
 7. Приміщення № 256 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» площею 16,6 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, м. Бориспіль, аеропорт,
що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Українська хендлінгова компанія».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельноадміністративного призначення.
 8. Частини приміщень нерухомого майна державної форми власності загальною площею 125,0 м2, у тому числі приміщення загальною площею 25,0 м2
та приміщення загальною площею 100,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, буд. 78. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ТОВ «Спайдер-консалтинг». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельно-адміністративного призначення, торговельна
нерухомість, складська нерухомість.
 9. Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2, що перебуває на балансі
Державного авіаційного підприємства «Україна». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк», скорочена назва – АТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112). Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з
розливу напоїв, інших автоматів.
 10. Частина твердого покриття «Майданчик для засобів перонної механізації» (інв. № 47573) площею 700,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Аерохендлінг» (код за ЄДРПОУ 32614518).
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 11. Приміщення № 82 площею 48,4 м2 та приміщення № 83 площею
32,0 м2 на 3-му поверсі будівлі лабораторного корпусу АТБ (інв. № 47526)
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ТОВ «Аерохендлінг» (код за ЄДРПОУ 32614518). Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 12. Частина приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) площею 65,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Аерохендлінг»
(код за ЄДРПОУ 32614518). Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельно-адміністративного призначення.
 13. Актова зала та дотичні до неї приміщення загальною площею 420,8 м2,
а також спортивна зала загальною площею 442,5 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебувають на балансі Університету Державної фіскальної служби України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: Громадської організації «Центр розвитку та дозвілля
«Життя Прекрасне» (код за ЄДРПОУ 40681719). Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного, торговельного призначення або аналогічного
функціонального призначення.
 14. Нежитлове вбудоване приміщення № 250 пасажирського термінала
«D» загальною площею 42,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
що перебуває на балансі Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
Представництво «Острієн Ерлайнз АГ» (код за ЄДРПОУ 20046671). Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного призначення.
15. Нерухоме майно площею 26,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари,
вул. Київська, 286, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України і в оперативному управлінні Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПАТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (код за
ЄДРПОУ 26547581). Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення адміністративного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну
документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 в редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва
(кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 11.05.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-29.

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

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 12,86 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Мала Виска, вул. Центральна, 79, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у Маловисківському районі Кіровоградської області.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Маловисківському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Центральна, 79. Мета проведення
незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.03.2018,
тис. грн – 0,89693. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018. Площа земельної ділянки: 12,8 м2. Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл.,
м. Мала Виска, вул. Центральна, 79. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
Кіровоградська обласна організація Українського товариства сліпих (тел. 22-45-26;
(066) 183-45-03 Казанцева Ірина Сергіївна). Подібними об’єктами є приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650, застосовується ФДМУ
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша, встановленої в
абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).
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поверховій будівлі школи площею 22,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або
підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне, вул. Відінська, 7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 2679-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Герасімчук Дмитро
Антонович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
(ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 400,00 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля ІДН площею 86,3 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., смт Володимирець, вул. Грушевського, 65. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
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Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та найменування
балансоутримувача

Платник

Ринкова

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху в дво-

Залишкова
вартість
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Напівпідвальне приміщення (поз. 1-11) будинку під літерою А (пам’ятки
архітектури місцевого значення «Будинок бібліотеки XIX ст.» (охоронний
номер 2133М) загальною площею 23,9 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – частка площ
17 359,78
спільного користування) за адресою: вул. В. Чорновола, 1б, м. Кременець, Тернопільська обл., що перебуває на балансі КременецькоПочаївського державного історико-архітектурного заповідника
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2 Частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 головного нав
чального корпусу Тернопільського національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2,
241,60
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка

№
з/п

Колективне
мале підприємство
«Гранітбудексклюзив»

Ринкова

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

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

ПАТ Комерційний
банк «Приватбанк»

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, 2 – 2 400,00 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 № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель пам’яток архітектури; до об’єкта № 2 – нерухоме майно – приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
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. Телефон для довідок (0352)
25-04-87.
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).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок
(0352) 25-04-87.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

15.03.18

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

ТОВ «Перша АА
группа інжирінг»

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду
На дату укла- Визначендення договору ня вартості
на проведення об’єкта ореннезалежної
ди з метою
оцінки
передачі в
оренду

ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж»

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Очікувана
найбільша
ціна надання
послуг з
оцінки/грн
2 400

2 400

2 400

2 400
ПП ВКФ
«Світ вітрин»

Мета проведення оцінки

2 400
ФОП Куцин В. М.

1 Нежитлові приміщення – кімн. № 501 – 526 на
5-му поверсі 5-поверхового адміністративновиробничого корпусу, інв. № 1, літ. А-5, загальною площею 1 108,2 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 5, що перебуває на балансі ДП
«Південдіпрошахт»
2 Нежитлові приміщення – кімн. № 601 – 613,
701 – 715, 801 – 819, 901 – 917, 1001 – 1018
на 6-10 поверхах 11-поверхового інженернолабораторного корпусу, інв. № 1.1, літ. А-11, загальною площею 3 943,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Гімназійна набережна, 2, що перебувають на
балансі ДВП НДІ «УкрЕМП»
3 Нежитлове приміщення – кімн. № 4, 7, 8 на четвертому поверсі та кімн. № 16, 17 на третьому поверсі
5-поверхового адміністративного корпусу, інв. № 2,
літ. В-5, загальною площею 171,6 за адресою:
м. Харків, вул. Мироносицька, 25, що перебуває на
балансі Державної установи «Державний науководослідний і проектний інститут основної хімії»,
00209740, тел.: (057) 700-01-23, 700-48-25
4 Нежитлові приміщення – частина кімнати № 18 на
1-му поверсі 2-поверхового учбового корпусу № 2
(майстерня), інв. № 110310005, літ. за техпаспортом
3-2, загальною площею 53,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Владислава Зубенка, 37, що перебуває на балансі ДПТНЗ «ЦПТО № 3 м. Харкова», 02547910, м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 37, (057) 264-77-75
5 Нежитлове приміщення – частина зали (за техпаспортом № 11 – 15) площею 13,0 м2, кабінет (за
техпаспортом № 11 – 16) площею 4,6 м2, кабінет
(за техпаспортом № 11 – 18) площею 5,3 м2 на цокольному поверсі 3- поверхового будинку з триповерховою надбудовою у центральній частині та двома 4-поверховими прибудовами, що є пам’яткою
архітектури, літ. за техпаспортом «А-3-6», інв.
№ 10310011, загальною площею 22,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебуває на
балансі Харківського національного медичного університету, 01896866, тел. (057) 707-73-80
6 Нежитлові приміщення: кімн. № 8 (площею
45,63 м2), кімн. № 9 (площею 21,34 м2) та частини
коридорів № 1 (площею 3,12 м2), № 3 (площею
7,77 м2), № 4 (площею 5,35 м2), № 7 (площею
7,64 м2) на першому поверсі 2- поверхової будівлі
«Будівля їдальні – корпус 50», інв. № 37018, загальною площею 90,85 м2 за адресою: м. Харків, вул. Рудика, 8, що перебувають на балансі Державного
науково-виробничого підприємства «Об’єднання
Комунар», 14308730, тел. (057) 707-01-72
7 Нежитлові приміщення – приміщення зали (за техпаспортом № 11 – 10) площею 62,7 м2, приміщення
зали (за техпаспортом № 11 – 11) площею 16,0 м2,
приміщення коридору (за техпаспортом № 11 – 34)
площею 6,3 м2 на цокольному поверсі 3- поверхового
будинку з триповерховою надбудовою у центральній
частині та двома 4-поверховими прибудовами,
що є пам’яткою архітектури, літ. за техпаспортом
«А-3-6», інв. № 10310011, загальною площею 85,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебувають на балансі Харківського національного медичного університету, 01896866, тел. (057) 707-73-80
8 Гідротехнічні споруди у кількості 110 од. за адресою: Харківська обл., Печенізький р-н, смт Печеніги, що перебувають на балансі ДП «Укрриба»

Дата оцінки

2 400
ФОП Вепро А. Ю.

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

2 400
ФОП Онопрієнко В. М.

№
з/п

ТОВ «Перша АА Інформація
замовнигруппа інжирінг» про
ка/платника

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

ПрАТ «Печенізьке рибоводне
господарство»

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
175,8 м2, а саме: підвальне приміщення № 4 (площею 14,0 м2), приміщення першого поверху № 5 (площею 65,1 м2), № 6 (площею 61,8 м2), приміщення другого
поверху № 8 (площею 19,9 м2) та № 9 (площею 15,0 м2). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., смт Добротвір, вул. Озерна, 5. Балансоутримувач: Львівське
обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
смт Добротвір, вул. Озерна, 5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Комунальний заклад Львівської обласної ради «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву
№ 1 з веслування на байдарках і каное та важкої атлетики».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 150,0 м2 на третьому поверсі в новому аеровокзалі будівлі під літерою «Б-3». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». 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. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ЕССЕТ».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
958,8 м2, а саме: нежитлові приміщення № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 цеху переробки деревини площею 672,5 м2 та складу готової продукції площею 286,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Добромиль, вул. Грушевського, 5а. Балансоутримувач: ДП «Старосамбірське лісомисливське господарство». 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., Старосамбірський р-н, м. Добромиль, вул. Грушевського, 5а. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Скобіс».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 25,8 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі готелю цирку «Арена».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 83. Балансоутримувач
(орендодавець): ДП «Львівський державний цирк». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 83. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Попіль І. М.
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:
для № 1, № 2 та № 4 – приміщення (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування, тощо);
для № 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. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

30.04.18

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

ФОП Хомуйло Павліна Семенівна. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 5 900,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля трансформаторної підстанції «Т-1» площею
151,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська,
106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПП
«АНСАР». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 5 900,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за
функціональним призначенням.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху студентської їдальні площею 255,05 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне, вул. Чорновола, 49а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Грицук Владислав
Олександрович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
(ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 640,00 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху навчального корпусу № 2 площею 156,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або
підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне, вул. О. Новака, 75. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Грицук
Владислав Олександрович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 640,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення підвалу
Лікарняного комплексу на 250 ліжок з поліклінікою на 600 відвідувань площею
1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
Рівненська обл., м. Вараш, вул. Енергетиків, 23. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк
України». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 640,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються
на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через 14 днів
після публікування цього повідомлення за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до структурного підрозділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.
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Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у пунктах 5 – 10 розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з незалежної оцінки майна у ІV кварталі 2017 року»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що очікувана
ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час
обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,4 тис. грн.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції де строк виконання
робіт не перевищує 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної документації
та інформації про об’єкт оцінки
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті до кімн. 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до
26.04.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 04 травня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2,
кімн. 708.
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По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до
РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом від ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення); конкурсної пропозицій, запечатаної в
окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із
законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт
з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості) для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель;
частина стіни – стіни, частини стін.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
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ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
ТА М. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна

 1. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення площею 2,4 м2 в одноповерховій будівлі, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, просп. Дніпровський,
12. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПАТ
КБ «Приватбанк». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата
оцінки: 30.04.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення:
приміщення для розміщення банківських установ.
 2. Об’єкт: будівлі контори, а саме: адмінбудівля (літ. А) площею 116,3 м2;
сарай (літ. Б); сарай (літ. В); душ (літ. Г); туалет (літ. Ж); водопровід, 1, 2; огорожа,
3, 4, Ново-Олексіївського лісництва Скадовського державного лісомисливського господарства, що перебуває на балансі ДП «Скадовське досвідне лісомисливське
господарство», за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, смт Лазурне, вул. Металургів, 2. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
ФОП Бабой С. В. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладені договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до
об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: будівлі
(комплекси будівель) для розміщення офісних та складських об’єктів.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж: для нерухомого майна
(нежитлових приміщень, майданчиків тощо) – 2,4 тис. грн; для комплексів будівель
та споруд – 10,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента
(додаток 5 до Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент, та строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів (загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не
менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка
об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»), які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 296,5 м2 першого поверху будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Козелецький р-н, с. Чемер,
вул. Промислова, 6а. Платник робіт з оцінки: Чемерська сільська рада. 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.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 727,9 м2 крохмального цеху В-2-1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:Державне
підприємство «Холминський спиртовий завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми, вул. Леніна, 98. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Українська промислова компанія 2016». 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.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу: (0462) 67-28-18. Електронна адреса
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018. 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, передбаченим 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.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля ангара № 2 загальною площею 551,4 м2 навчально-виробничої дільниці «Деснянка». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка. Платник
робіт з оцінки: ФОП Бондаренко М. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 5 900,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за
такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля майстерні загальною площею 296,3 м2
навчально-виробничої дільниці «Деснянка». Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка. Платник робіт
з оцінки: ФОП Губська Т. О. 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.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 4а. Платник робіт з
оцінки: ФОП Кутас Д. В. 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: нежитлове приміщення будівлі автогаража загальною площею 67,7 м2 навчально-виробничої дільниці «Деснянка». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
с. Деснянка. Платник робіт з оцінки: ФОП Бондаренко М. 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: виробнича, виробничо-складська або
складська нерухомість.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018. 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, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності наведені в
додатку 2 до Положення.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
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.
Орієнтов№ Назва об’єкта
Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з
на дата
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
оцінки
1 Нежитлові при98,3 м. Київ, вул. Гар- ДП «ВО «Київприлад»
ФОП Турке30.04.18
міщення
матна, 2
ня Ю. Г.
2 Нежитлове при70,8 м. Київ, вул. Осві- НПУ ім. М. П. Драгоманова
ТОВ «ВАТМІР-1» 30.04.18
міщення
ти, 6
3 Частина нежитло- 2,0 м. Київ, пров. Ла- ДП «НСК «Олімпійський»
ФОП Погорє31.03.18
вого приміщення
бораторний, 7а
лов Г. В.
4 Нежитлове при- 18,2 м. Київ, вул. Пол- ДНЗ «Центр професійної освіти ФОП Бабошкі30.04.18
міщення
ковника Шутоінформаційних технологій, полі- на А. І.
ва, 13
графії та дизайну м. Києва»
5 Нежитлове при- 66,1 м. Київ, вул. Тур- НПУ ім. М. П. Драгоманова
ТОВ «ВАТМІР-1» 30.04.18
міщення
генєвська, 8/14
6 Нежитлове при66,7 м. Київ, вул. Тур- НПУ ім. М. П. Драгоманова
ТОВ «ВАТМІР-1» 30.04.18
міщення
генєвська, 8/14
7 Нежитлове при- 384,0 м. Київ, вул. Тур- НПУ ім. М. П. Драгоманова
ТОВ «ВАТМІР-1» 30.04.18
міщення
генєвська, 8/14
8 Частина нежитло- 2,0 м. Київ, вул. Тур- НПУ ім. М. П. Драгоманова
ТОВ «ВАТМІР-1» 30.04.18
вого приміщення
генєвська, 8/14
9 Нежитлове при73,0 м. Київ, вул. Гар- ДП «ВО «Київприлад»
ТОВ «Підприєм 30.04.18
міщення
матна, 2
ство «Тавріда
Електрик Україна»
10 Частина нежитло- 36,4 м. Київ, вул. Ло- НУБіП України
ФОП
30.04.18
вого приміщення
моносова, 65
Букаєв Д. В.
11 Частина нежитло- 55,1 м. Київ, вул. Ло- НУБіП України
ФОП
30.04.18
вого приміщення
моносова, 63
Букаєв Д. В.
12 Частина нежитло- 80,0 м. Київ, вул. Бла- НУБіП України
ФОП
30.04.18
вого приміщення
китного, 8
Букаєв Д. В.
13 Нежитлові при- 141,1 м. Київ, вул. Пре- ДП «Державний проектний
ФОП Медве30.04.18
міщення
ображенська
інститут «Діпроверф»
дєв І. А.
(І. Клименка), 25
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
Назва об’єкта
Балансоутри- Платник робіт Орієнтовна
Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки
з/п
оцінки
мувач
з оцінки об’єкта дата оцінки
1 Нежитлове при- 35,7
м. Київ, пров. ІндуНТУУ «КПІ ім. І. ТОВ «РАТЕК-К» 30.04.18
міщення
стріальний, 2
Сікорського»
2 Частина нежитло- 1,0
м. Київ, вул. Політех- НТУУ «КПІ ім. І. ТОВ «Діджитал 30.04.18
вого приміщення
нічна, 41, корпус № 18 Сікорського»
Медіа Системс»
3 Нежитлове при- 38,6
м. Київ, вул. МетаНТУУ «КПІ ім. І. ФОП Казє30.04.18
міщення
лістів, 8
Сікорського»
кін О. М.

Продовження таблиці

№
Назва об’єкта
Площа, м2
з/п
оцінки
4 Частина даху та
15,66
технічного поверху (у т. ч. 6,64
та 9,02)
5 Частина нежитло- 3,0
вого приміщення

Балансоутримувач
м. Київ, вул. Берди- Центральний
чівська, 1
госпіталь МВС
України
м. Київ, просп. Пере- ДП «Укрсервіс
моги, 14
Мінтрансу»
Адреса об’єкта оцінки

Платник робіт
з оцінки об’єкта
ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації»
ФОП Ломенко А. Є.

Орієнтовна
дата оцінки
28.02.18
30.04.18

Конкурси відбудуться 05 травня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.00 26 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
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 05 травня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
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 (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 конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу
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.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до
Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки
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), що перевищують 2 400,00 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

 Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в підвальному поверсі (з № 1 до № 20) загальною площею 279,0 м2 та нежитлове приміщення
на першому поверсі (з № 1 до № 40) загальною площею 608,0 м2, розташовані в житловому будинку, за адресою: вул. Павлівська, 4-8, м. Київ, 01054, що
обліковуються на балансі ДП «Управління справами Фонду державного майна України». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
вул. Павлівська, 4-8, м. Київ, 01054, тел.: (097) 701-72- 20, (044) 286-75-91. Мета
проведення оцінки: визначення справедливої вартості нежитлових приміщень з
метою відображення її результатів у бухгалтерському обліку. Телефон замовника
конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 20 приміщень загальною площею 279,0 м2 в підвальному поверсі житлового будинку; 40 приміщень
загальною площею 608,0 м2 на першому поверсі житлового будинку. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 18.11.2016, тис. грн:
20 приміщень загальною площею 279,0 м2 на підвальному поверсі – 516,511 (відповідно до технічного паспорта від 25.11.2014); 40 приміщень загальною площею
608,0 м2 на першому поверсі – 1623,482 (відповідно до технічного паспорта від
17.09.2015). Наявність об’єктів, що 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 Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з
урахуванням умов цієї інформації.
Замовник і платник послуг з оцінки – ДП «Управління справами Фонду державного майна України».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі у 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 7 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України
(вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 26 квітня 2018 року.
На конверті необхідно 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.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 04 травня 2018 року о 14.00.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, що відбувся 30.01.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки:
частина приміщення (літ. А-3) (приміщення № 11, № 12) площею 26,7 м2 за адресою: 44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2 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 – 3 календарних дні;
частина нежитлового приміщення (агрохімлабораторія, корпус № 1) площею
47,9 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 49, визнано ТОВ
«Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з
оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина приміщення їдальні «В-2» площею 362,8 м2 за адресою: 45100, Волинська
обл., м. Рожище, вул. Грушевського,14, визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта у зв’язку зі зміною складу об’єкта оренди (зменшення розміру площі), ціна виконання робіт з оцінки – 1 440,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 25.01.2018

1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Криворізький коледж Національного авіаційного університету.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Туполєва, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість
послуг – 3 970,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: частина даху площею 40,0 м2. Балансоутримувач: Придніпровський державний металургійний коледж. Адреса: м. Кам’янське, просп. В. Стуса
(Комсомольський), 10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 4 360,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 327,7 м2
(у т. ч. 76,2 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Управління
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Державної казначейської служби України у Софіївському районі Дніпропетровської
області. Адреса: смт Софіївка, вул. Незалежності, 66. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 4 360,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 205,3 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група».
Вартість послуг – 4 360,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 186,6 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро,
просп. Д. Яворницького, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг –
4 360,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 26,6 м2. Балансо
утримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг,
просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 3 970,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 215,5 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури. Адреса: м. Дніпро, вул. Столярова, 8. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Національна експертно-правова група». Вартість послуг – 4 360,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 88,3 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг –
3 970,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 138,1 м2
(у т. ч. ґанок площею 50,6 м2). Балансоутримувач: Автотранспортний коледж ДВНЗ
«Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса, 26а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3 970,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 66,85 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».

Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет».
Вартість послуг – 3 400,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 136,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 3 800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: гідротехнічні споруди, а саме: насосна станція № 2 – 1 шт.; ставок № 10 нагульний 50 га – 1 шт.; ставок № 9 виросний 35 га – 1 шт.; ставок нагульний
Світлогірський 176 га – 1 шт.; трансформатор н.ст. № 2 – 1 шт.; трансформатор ПМ
63-70 н.ст. № 2 – 1 шт.; шафа РПС н.ст. № 2 – 1 шт. Балансоутримувач: ДП «Укрриба». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Кринички в межах Криничанської селищної
ради, Світлогірської та Червонопромінської сільських рад. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП
Данильченко В. В. Вартість послуг – 12 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,0 м2.
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 4, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертна правова-група».
Вартість послуг – 4 360,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 190,0 м2.
Балансоутримувач: Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість
послуг – 3 970,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: частина даху площею 21,5 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 92. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 4 360,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: повітряна лінія електромереж довжиною 600 м (кількість опор
30 шт. напругою 0,4 кВ). Балансоутримувач: ПрАТ «Дніпропетровська експедиція по
захисту хлібопродуктів». Адреса: Дніпропетровська обл., за межами м. Синельникове.
Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі внаслідок незбереження
державного майна. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 6 500,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 30.01.2018

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 01.02.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 13,8 м2
на 1-му поверсі адмінкорпусу (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського філіалу
Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (вартість виконання – 1 600,00 грн,
строк виконання – 2 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 15,2 м2 на 1-му поверсі адмінкорпусу (літ. А),
що перебуває на балансі Житомирського філіалу Державного науково-дослідного та
проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлове приміщення площею 14,9 м2 на 1-му поверсі в адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України в Любарському
районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40 (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 Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 31.01.2018
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
м2

1 Нежитлові приміщення площею 61,6 (у т. ч. кабінет № 58 –
24,1 м2; № 59 – 18,5 м2 та № 60 – 19,0 м2) на другому поверсі
адмінбудівлі, що обліковується на балансі Державної установи
«Інститут охорони ґрунтів України» Івано-Франківської філії ДУ
«Держгрунтохорона», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

Найменування/ ПІБ Вартість Строк
суб’єкта оціночної виконан- виконандіяльності – пере- ня робіт, ня робіт
можця конкурсу
грн.
(дні)
2 200
5
Приватне підприємство «РАДИКАЛ»

ТОВ «Інвестиційна група
«Захід»

4

Тарнопольський
Анатолій Пилипович
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Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення будівлі РММ площею 306,0 м2, нежитлове приПП «ЕКСПЕРТ –
міщення будівлі складу площею 132,0 м2 та асфальтований майданчик
АНАЛІТИК»
площею 832,0 м2 за адресою: Київська обл., с. Требухів, вул. Парникова, 1,
що перебуває на балансі Бортницького міжрайонного управління водного
господарства ім. Гаркуші М. А.

7 500

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

Вартість
Строк виконан
ня робіт (день)

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

Назва об’єктів

5

5 200
6 500

3
4

5 000
4 200

2
3
2
2

4 000
3 980
4 010

2
4

4 940
4 200

2 Частина приміщення № 3.1.27 площею 3,65 м2 на 3-му поверсі пасаТОВ «ІВ Груп»
жирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н,
с. Гора, вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
3 Окреме індивідуально визначене майно, а саме: будівля насосної станції
ПП «Зорі Укра№ 10-11-12 площею 102,6 м2, басейну добового регулювання насоїни»
сної станції № 10-11-12 площею 30,06 м3, трансформаторної підстанції
за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка,
що перебуває на балансі Бортницького міжрайонного управління водного
господарства ім. М. А. Гаркуші
4 Частина нежитлових приміщень площею 20,5 м2 за адресою: Київська обл., ФОП Щаслива
м. Боярка, вул. Вокзальна, 2а, що перебуває на балансі ДЗ «Український центр Надія Зуфарівна
з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
5 Нежитлове приміщення площею 6,0 м2 на 1-му поверсі учбового корпусу ФОП Гундарєва
№ 3 (№ 10110081) за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. СоАлла Олексіївна
борна, 8/1, що перебуває на балансі Білоцерківського національного
аграрного університету
6 Нежитлове приміщення площею 10,78 м2 за адресою: Київська обл.,
ФОП Кравцов
м. Вишгород, вул. Кургузова, 7а, що перебуває на балансі Регіонального Олег Іванович
Сервісного центру МВС в Київській області
7 Частина нежитлового приміщення в будівлі складу матеріалів БориспільФОП Гундарєва
ський ГК площею 100,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Алла Олексіївна
вул. Запорізька, 18, що перебуває на балансі Бортницького міжрайонного
управління водного господарства ім. Гаркуші М. А.
8 Частина нежитлового приміщення площею 80,0 м2 в будівлі складу матері- ФОП Гундарєва
алів Бориспільський ГК за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запо- Алла Олексіївна
різька, 18, що перебуває на балансі Бортницького міжрайонного управління водного господарства ім. Гаркуші М. А.
9 Замощення виробничої бази загальною площею 1 080,0 м2 за адресою:
ФОП Гундарєва
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Пірнове, вул. Київська, б/н, що пере- Алла Олексіївна
буває на балансі ДП «Вищедубечанське лісове господарство»
10 Продовольчий магазин загальною площею 195,0 м2 за адресою: Київська ФОП Чубенко
обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна, 63, Денис Володищо перебуває на балансі ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбі- мирович
нат «Пуща-Водиця»
11 Приміщення № 19 площею 90,8 м2 на 2-му поверсі пасажирського термі- ТОВ «ІВ Груп»
нала «D» (інв. № 47578) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н,
с. Гора, вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
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Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбулися 26.01.2018
Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту оренди – частина даху площею 70,0 м2 та частина ґанку бокового входу площею 12,0 м2 в будівлі молодіжного
центру «Червона калина» (кінотеатр на 800 місць в м. Долинська) за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України (Леніна), 44, що перебувають на балансі державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд», вартість робіт – 2 300,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єкту оренди –
нежитлові приміщення загальною площею 104,8 м2 за адресою: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, 125а, що перебувають на балансі Кіровоградської філії державного підприємства Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних
вишукувань УКРНДПНТВ, вартість робіт – 2 130,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 днів.

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбулися 02.02.2018
Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів визнано:
ФОП Ярюхіну Зою Дмитрівну по об’єкту приватизації – гараж (літ. Г) площею
25,9 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України
(Леніна), 17, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
у Долинському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 2 200,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 днів;
ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єкту оренди –
частина нежитлових приміщень загальною площею 106,2 м2 на першому поверсі
будівлі гуртожитку № 1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп.
Університетський, 8, що перебувають на балансі Центральноукраїнського національного технічного університету, вартість робіт – 2 229,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 31.01.2018

Окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення – гараж № 2 загальною площею 20,2 м2. Львівська обл., м. Самбір, вул. І . Мазепи, 13. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення – гараж № 3 загальною площею 25,7 м2. Львівська обл., м. Самбір, вул. І . Мазепи, 13. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення – гараж № 4 загальною площею 26,8 м2. Львівська обл., м. Самбір, вул. І . Мазепи, 13. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – нежитлові допоміжні приміщення загальною площею 23,1 м2. Львівська обл., м. Самбір, вул. І . Мазепи, 13. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нежитлові приміщення № 1, 2, 3 загальною площею 20,7 м2 у півпідвалі двоповерхової нежитлової будівлі (навчально-хімічний корпус). Львівська обл., Жовківський
р-н, м. Дубляни, вул. Студентська, 7. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 21,2 м2 на п’ятому поверсі будівлі. м.
Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 237 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 36,4 м2 на другому поверсі
дво-чотириповерхової будівлі. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко
Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 233 грн.
Нежитлове приміщення № 68 загальною площею 18,9 м2 на третьому поверсі будівлі. Львівська обл., Жовківський р-н, с. Малехів, вул. Київська, 18. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 265 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 30.01.2018

Частина нежитлового приміщення холу учбового корпусу на першому поверсі площею 2,0 м2 (інв. № 10320001), що обліковується на балансі Рубіжанського
індустріально-педагогічного технікуму, за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне,
вул. Академіка Померанчука, 28. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт», на таких умовах: вартість послуги – 1 600 грн, термін виконання
робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 01.02.2018

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 25.01.2018

№
з/п

Назва об’єктів

5

1 Нежитлові приміщення площею 81,2 м2 (у т. ч. кабінет № 39 – 27,0 м2;
№ 40 – 33,7 м2 та № 35 (коридор) – 20,5 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Державної установи
«Інститут охорони ґрунтів України» Івано-Франківської філії ДУ «Держгрунтохорона», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди
2 Замощений майданчик загальною площею 80,0 м2, що обліковується на
балансі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Б. Хмельницького, 92а. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди

Найменування/
ПІБ суб’єкта оціночної діяльності – переможця
конкурсу

1 900

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

2 395

№
з/п

Вартість виконання робіт, грн
Строк виконання робіт (дні)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 05.02.2018

№
з/п

4 900

1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 100,21 м2. Балансо
утримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпро, вул. Козакова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експерно-правова-група».
Вартість послуг – 3 690,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 118,3 м2. Балансо
утримувач: Дніпропетровський індустріальний коледж. Адреса: м. Дніпро, просп. С.
Нігояна, 55. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 3 800,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення будівлі (літ. А-1) площею
84,24 м2 та частина ангара (літ. Г-1) площею 60,1 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 3у. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 300,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 249,5 м2. Балансо
утримувач: ДУ «Дніпропетровська обласна фітосанітарна лабораторія». Адреса:
м. Дніпро, просп. О. Поля, 28а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість
послуг – 3 375,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 18,9 м2. Балансо
утримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3 970,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 132,77 м2. Балансо
утримувач: Дніпровський державний коледж технологій та дизайну. Адреса: м. Дніпро, пров. Ушинського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг –
3 375,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 83,1 м2. Балансо
утримувач: Управління державної казначейської служби України у Софіївському районі
Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Софіївка, вул. Незалежності, 66. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 300,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 35,0 м2. Балансо
утримувач: ДП «ДДПІ Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 3 400,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 30,0 м2. Балансо
утримувач: Дніпропетровська клінічна лікарня на залізничному транспорті ПАТ «Українська залізниця». Адреса: м. Дніпро, вул. Кедріна, 55. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Національна експертно-правова група». Вартість послуг – 3 975,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,4 м2 (у т. ч. 3,4 м2 –
площа загального користування). Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медикосанітарна частина № 9». Адреса: м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 16. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 2 885,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 46,1 м2. Балансо
утримувач: ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3 970,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: майданчик площею 1 370,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 4 150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,0 м2. Балансо
утримувач: ДНЗ «Дніпровський транспортно-економічний коледж». Адреса: м. Дніпро,
вул. Трудових резервів, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 4 360,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлова будівля площею 403,0 м2. Балансоутримувач: ПАТ
«ДТЄК Павлоградвугілля». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ,
вул. Молодіжна (Комсомольська), 36. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг –
7 200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

Вартість
Строк виконан
ня робіт (день)

Продовження таблиці

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки
державного майна:
частини нежитлового приміщення площею 126,4 м2 (корпус «Ц» 1-ий поверх) та
частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 (перехід з корпусу «А» в корпус «Ф»
2-й поверх) за адресою: просп. Першотравневий, 24, м. Полтава, що обліковується
на балансі Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 400,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення (підвал) адміністративного корпусу площею 150,6 м2
за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на балансі ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки – укладення договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1 400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтінгова
компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового прибудованого приміщення гаража площею 122,2 м2 за адресою:
пров. Волочавський, 2, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського дер-

жавного навчально-курсового комбінату агропромислового комплексу. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 500,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення апаратної на 1-му поверсі будівлі ПРЦ, ПМРЦ та
наземного зв’язку площею 1,0 м2 за адресою: вул. Київська, 2 Х, с. Супрунівка, Полтавський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі Харківського регіонального
структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного руху
України. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1 300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 01.02.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
частина першого поверху адміністративно-побутового корпусу площею 234,3 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 94, що перебуває на балансі Державного підприємства «Бурштин України», визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина будівлі випробувальної лабораторії площею 49,7 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. Небесної сотні, 34, що перебуває на балансі філії «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс», визнано ПП «ЕкспертРівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина приміщення столярного цеху площею 103,3 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Корець, вул. Київська, 200, що перебуває на балансі Корецького ВАТ «Агротехсервіс», визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
кузня літ. «В-1» площею 36,7 м2 за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39а, що перебуває на балансі Навчально-методичного центру естетичного виховання учнів
професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області, визнано Рівненську
товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.01.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення загальною площею 15,0 м2 на технічному поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: вул. Руська, 56, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного університету імені
Івана Пулюя, визнано Тернопільську торгово-промислову палату. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 300 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина адмінбудинку, кабінети № 3, 4 загальною площею
18,2 м2 на першому поверсі будівлі за адресою: вул. О. Кульчицької, 8, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 250 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди Ставу Заложці 3, інвентарний
номер 339, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ466 (у т. ч. роздільна дамба,
роздільна дамба, роздільна дамба, водовипуск, водонапуск) та гідротехнічні споруди Ставу Заложці 4, інвентарний номер 339, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ613 (у т. ч. роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна дамба, обвід. канал
інвентарний номер 338, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ595, технічний
водоспуск, інвентарний номер 339, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ617),
павод. Водоскид, інвентарний номер 340, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ596) за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н, в межах земель Залозецької ОТГ, за межами с. Чистопади, що перебувають на балансі Державного
підприємства «Укрриба», визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 7 200 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди ставу № 2, дамба (інвентарний номер 202, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ403), дон.водоспуск (інвентарний
номер 214, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ413), які розташовані за межами
с. Потутори, в межах земель Потуторської с/р, Бережанського району Тернопільської
області та перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано
Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 7 500 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина технічного поверху для встановлення контейнера площею 5,0 м2 та кабель-росту площею 2,0 м2; чотири антено-місця загальною
площею 4,0 м2 (частина покрівлі даху (парапету) будинку висотою 36 м під встановлення трубостійок висотою 2 м, площею 1,0 м2 кожна), кабель-рост площею 16,0 м2
навчального корпусу № 1 ТНТУ ім. І. Пулюя) за адресою: вул. Руська, 56, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного університету ім.
І. Пулюя, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000 гривень, строк виконання робіт –
5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: нежитлове приміщення адміністративного будинку відділу статистики у Бережанському районі (поз. 1-22) площею 8,1 м2 на першому поверсі будівлі за адресою: вул. Руська, 2, м. Бережани, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області, визнано
Тернопільську торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: асфальтований майданчик (частина навчального комплексу) загальною площею 150,0 м2 за адресою: вул. С. Крушельницької, 52, м. Заліщики,
Тернопільська обл., що перебуває на балансі відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 350 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК ТА М. СЕВАСТОПОЛІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 02.02.2018

Об’єкт групи Ж державної власності – недіючий літній кінотеатр «Текстильник»,
що перебуває на балансі відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат», за адресою: м. Херсон, селище Текстильне, вул. 1-ша Текстильна, 1а,
переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Вартість робіт – 5 100 грн. Строк виконання робіт – 10 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК ТА М. СЕВАСТОПОЛІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 05.02.2018

Об’єкт групи А державної власності – адмінбудівля (літ. А) площею 213,3 м2, туалет
(літ. Б) та огорожа (№ 1, 2, 3), що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Бериславському районі Херсонської області, за адресою:
Херсонська обл., Бериславський р-н, м. Берислав, вул. 4-ї гвардійської мехбригади,
буд. 26в, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Вартість робіт – 9 700 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності,
що відбулися 01.02.2018

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – металевий кіоск площею 21,73 м2, що обліковується на балансі Подільського державного аграрно-технічного
університету, за адресою: вул. Шевченка, 12а, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька
обл., визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400,00,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 3, що обліковується
на балансі Подільського державного аграрно-технічного університету, за адресою:
вул. Тімірязєва, 114а, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., визнано ПП «Аспект». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 300,00 грн (без урахування ПДВ), строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина нежитлового приміщення площею 2,8 м2 на другому поверсі гуртожитку № 2, що обліковується
на балансі Подільського державного аграрно-технічного університету, за адресою:
вул. Шевченка, 12б, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., визнано ПП «Аспект». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 300,00 грн (без урахування ПДВ), строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
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4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 1, що обліковується
на балансі Подільського державного аграрно-технічного університету, за адресою:
вул. Шевченка, 12а, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., визнано ПП «Аспект». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 300,00 грн (без урахування ПДВ), строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина приміщення
площею 2,0 м2 на першому поверсі головного навчального корпусу, що обліковується на балансі Коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету,
за адресою: вул. Лесі Українки, 95, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина коридору загальною площею 3,0 м2 на першому поверсі приміщення поліклініки, що обліковується
на балансі Державної установи «Територіальне медичне об’єднання МВСУ по Хмельницькій області», за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 112, м. Хмельницький,
визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
7. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення
Міської (Михайлівської) брами площею 113,6 м2 в комплексі Міської брами (охоронний № 727/2), який є пам’яткою архітектури національного значення, що обліковується на балансі НІАЗ «Кам’янець», за адресою: вул. Замкова, 3, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл., визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 587,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
8. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі побутового корпусу, що обліковується на
балансі Старокостянтинівського професійного ліцею, за адресою: вул. Івана Франка,
35, м. Старокостянтинів, визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 29.01.2018

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: автодром, розташований на земельній ділянці площею
9,0 га. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Городищенський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Переяслівська, 1, м. Городище, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Городищенський районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України.
Дата оцінки: 31.12.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 5 000,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 10 площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 333, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Слободяник Валерій Васильович. Дата оцінки: 31.12.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 500,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 2 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний
ощадний банк України». Дата оцінки: 31.12.2017. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 370,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею
43,5 м2 (кімн. № 3-2 площею 40,6 м2 та № 3-1 площею 2,9 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Хоменка, 2, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Відео Плюс». Дата оцінки: 31.12.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 100,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 05.02.2018

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: нежитлове приміщення площею 108,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний професійно-технічний навчальний
заклад Черкаського навчального центру Міністерства аграрної політики та продовольства України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Обухова, 48б, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Папаха Микола Антонович. Дата
оцінки: 31.12.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 2 370,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею
57,75 м2 (кімн. № 32 площею 44,2 м2 та місця спільного користування площею
13,55 м2) на другому поверсі адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове
підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Хіміків,
50, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Постоленко Володимир Олексійович.
Дата оцінки: 31.12.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 2 000,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення їдальні площею 9,41 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Тальнівський щебзавод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кар’єрна, 16, м. Тальне, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Дата оцінки: 30.11.2017. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 380,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбувся 01.02.2018

Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями конкурсів визнано:
ТОВ «Оцінка – Інформ» на вбудовані приміщення напівпідвалу будівлі гуртожитку
(літ. А) загальною площею 54,3 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Чернігівська, 1, що перебувають на балансі ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 2 000
гривень та 5 календарних днів;
ФОП Читайло Валентина Василівна на нежитлові цокольні приміщення будівлі
гуртожитку (літ. А) загальною площею 249,43 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 8, що перебувають на балансі ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж».
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 2 000
гривень та календарних днів.
ФОП Федоренко Алла Анатоліївна на нежитлове приміщення (3-9) площею
21,3 м2 третього поверху будівлі (літ. А) за адресою: Чернівецька обл., м. Сокиряни,
вул. Гетьмана Сагайдачного (Васильєва), 9а, що перебуває на балансі 8 Державної

пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Чернівецькій області. Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 2 000 гривень та 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 31.01.2018

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ПП «КБ-Експерт» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення загальною площею 7,4 м2 першого поверху будівлі Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського навчального корпусу № 5, що перебуває на балансі Чернігівського національного педагогічного
університету імені Т. Г. Шевченка, за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 13 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 43,4 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8 (вартість виконання робіт з оцінки –
2 180 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 407,4 м2 на четвертому поверсі адмінбудівлі,
що перебувають на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 37 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна);
нежитлове приміщення загальною площею 40,3 м2 (кімн. № 100) на першому
поверсі дев’ятиповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька,
39 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних дні від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 на першому поверсі
будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Чернігівського національного
технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 30,5 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14 (вартість виконання робіт
з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 17.01.2018
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

1 Частина нежитлового приміщення
2 Нежитлове приміщення
3 Нежитлове приміщення
4 Частина нежитлового приміщення
5 Частина нежитлового приміщення
6 Частина нежитлового приміщення
7 Нежитлове приміщення

ПлоАдреса об’єкта оцінки СОД – переможець
ща, м2
6,0
49,7
18,0
2,0
2,0
2,0
83,25

8 Нежитлове при48,4
міщення
9 Частина нежитлово- 2,0
го приміщення
10 Частина нежитлових 4,0
приміщень
11 Нежитлове при87,3
міщення
12 Нежитлове при107,4
міщення
13 Нежитлове при18,5
міщення
14 Нежитлові при47,1
міщення
15 Нежитлові при42,3
міщення
16 Нежитлове при34,1
міщення
17 Нежитлові при430,5
міщення
18 Нежитлове при32,0
міщення
19 Нежитлове приміщення
20 Нежитлове приміщення
21 Нежитлові приміщення

169,0
115,3
2 748,7

м. Київ, вул. Ванди
ФОП Щаслива Н. З.
Василевської, 24
м. Київ, вул. Є. Свер- ТОВ «Фінансова
стюка, 15
будівельна компанія
«Фіско»
м. Київ, вул. Костян- ТОВ Експертна фірма
тинівська, 68
«ГудВілл»
м. Київ, вул. Голосіїв- ТОВ «Компанія «Ексська, 15
перт Консалтинг»
м. Київ, вул. ПироПП «Енергомакс»
гова, 9
м. Київ, вул. Тургенєв- ПП «Енергомакс»
ська, 8-14
м. Київ, вул. Василь- ФОП Щаслива Н. З.
ківська, 17, корпус
№6
м. Київ, вул. Обсерва- ФОП Рябченко О. М.
торна, 25
м. Київ, вул. ОгієнТОВ «Компанія «Екска, 19
перт Консалтинг»
м. Київ, просп. Пові- ТОВ Експертна фірма
трофлотський, 94
«ГудВілл»
м. Київ, вул. Бульвар- ТОВ «Компанія «Ексно-Кудрявська, 22
перт Консалтинг»
м. Київ, вул. Ломоно- ТОВ Експертна фірма
сова, 43
«ГудВілл»
м. Київ, просп. Пере- ПП «Енергомакс»
моги, 50
м. Київ, вул. С. Пет- ТОВ Експертна фірма
люри, 15, корпус «Б» «ГудВілл»
м. Київ, вул. С. Пет- СПД Чайка С. О.
люри, 15, корпус «Б»
м. Київ, вул. С. Пет- ПП «Енергомакс»
люри, 15, корпус «Б»
м. Київ, просп. Пере- ПП «Енергомакс»
моги, 50
м. Київ, вул. Преоб- ТОВ Експертна фірма
раженська (І. Климен- «ГудВілл»
ка), 25
м. Київ, просп. Вале- ФОП Щаслива Н. З.
рія Лобановського, 51
м. Київ, вул. М. Ма- ТОВ Експертна фірма
теюка, 4
«ГудВілл»
м. Київ, просп. Вале- ТОВ «Фінансова
рія Лобановського, 51 будівельна компанія
«Фіско»
м. Київ, вул. Маршала ПП «Енергомакс»
Малиновського, 2а
м. Київ, вул. Дегтярів- ФОП Щаслива Н. З.
ська, 49г
м. Київ, просп. Пере- ПП «Енергомакс»
моги, 54/1

Термін вико- Вартість
нання, кален- виконання
дарних днів робіт, грн
2
3 320
2

3 500

2

3 410

2

3 350

2

3 320

2

3 320

2

3 565

2

3 450

2

3 370

2

3 330

2

3 550

2

3 630

2

3 450

2

3 490

3

3 500

2

3 450

2

4 500

2

3 440

2

3 720

2

3 650

2

7 500

22 Частина нежитлово- 2,0
го приміщення
23 Нежитлове при68,8
міщення
24 Нежитлові при281,75
міщення – об’єкт
культурної спадщини
25 Нежитлові при62,2 м. Київ, вул. Отто
міщення
Шмідта, 26

2

3 320

2

3 520

2

4 000

2

3 540

26 Нежитлові приміщення

2

6 710

ТОВ «Фінансова
будівельна компанія
«Фіско»
1 949,0 м. Київ, просп. Акаде- ТОВ «Компанія «Ексміка Глушкова, 1
перт Консалтинг»

Назва об’єкта
оцінки

1 Частина нежитлового приміщення

Площа, м2
1,5

рÅзУЛЬтати продаÆУ паКÅтів
аКціÉ На ÔоНдовіÉ бірÆі

Адреса об’єкта
оцінки

СОД – переможець

м. Київ, вул. Дорого- ПП «Енергомакс»
жицька, 9

Термін виконання, календарних днів
2

Вартість
виконання
робіт, грн
3 320

Управління конкóрентноãо
продаæó та áірæової діяльності,
т. 280-29-10

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонд державного майна України повідомляє
На виконання п. 10.1 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого спільним
наказом ФДМУ, ДКЦПФР, АМКУ від 16.11.1998 № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.12.1998 за № 798/3238 (зі змінами), надається
інформація про результати продажу пакетів акцій АТ на фондовій біржі:
№
Назва біржі, через яку
Дата укладання
Кількість придбаних
Загальна вартість
Код за ЄДРПОУ та назва підприємства
Власник
з/п
відбувався продаж
біржового контракту
акцій, шт.
придбаних акцій, грн
1 32133730, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Фізична особа
УМВБ, м. Київ
04.04.2018
122208160
8554571.20
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА»

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

!

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

Назва об’єкта
оцінки

Термін викоСОД – переможець нання, календарних днів
58,0 м. Київ, вул. Гармат- ТОВ Експертна фірма
2
на, 51
«ГудВілл»
1,0
м. Київ, вул. ОсвіТОВ «Компанія «Екс2
ти, 3
перт Консалтинг»
1,0
м. Київ, вул. Преоб- ПП «Енергомакс»
2
раженська (І. Клименка), 2
1,0
м. Київ, просп. Пові- СПД Чайка С. О.
2
трофлотський, 31
2,0
м. Київ, просп. Пові- СПД Чайка С. О.
2
трофлотський, 31
1,0
м. Київ, вул. ОсвіТОВ Експертна фірма
2
ти, 4
«ГудВілл»
76,0 м. Київ, вул. Старо- ТОВ «Українські
2
сільська, 2
інноваційні консультанти»
771,6 м. Київ, вул. Велика ПП «Енергомакс»
2
Васильківська, 55
28,90 м. Київ, вул. Велика ТОВ «Аналітично2
Васильківська, 73
консалтинговий
центр «Епрайзер»
33,8 м. Київ, вул. Лабо- ТОВ «Аналітично2
раторна, 5/17
консалтинговий
центр «Епрайзер»
17,14 м. Київ, вул. ВиПП «Енергомакс»
2
(у т. ч. 3,0 борзька, 86
та 14,14)
25,0 м. Київ, просп. Пові- ТОВ Експертна фірма
2
трофлотський, 31
«ГудВілл»
4,0
м. Київ, вул. А. Пе- ФОП Щаслива Н. З.
2
трицького, 12
2,0
м. Київ,
ПП «Енергомакс»
2
вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1
300,0 м. Київ, бульв.
тов «Компанія «Екс2
Т. Шевченка, 54/1 перт Консалтинг»
134,6 м. Київ, вул. Ломо- ПП «Енергомакс»
2
носова, 28/41
Площа, м2

2 Нежитлове приміщення
3 Частина нежитлового приміщення
4 Частина нежитлового приміщення
5 Частина нежитлового приміщення
6 Частина нежитлового приміщення
7 Частина нежитлового приміщення
8 Нежитлові приміщення
9 Нежитлові приміщення
10 Частина нежитлового приміщення
11 Частина нежитлового приміщення
12 Частина даху та
нежитлового приміщення
13 Нежитлове приміщення
14 Частина нежитлового приміщення
15 Частина нежитлового приміщення
16 Нежитлові приміщення
17 Нежитлові приміщення

Адреса об’єкта
оцінки

Вартість
виконання
робіт, грн
3 495
3 300
3 320
3 350
3 350
3 300
3 540
6 000
3 500
3 400
3 750
3 420
3 500
3 320

4 600
4 000

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 31.01.2018
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта оцінки

1 Нежитлове приміщення

57,0 м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус № 11
2 Частина нежитлово- 6,0 м. Київ, вул. Лабораго приміщення
торна, 3
3 Нежитлові при159,36 м. Київ, вул. О. Доміщення
вженка, 16
4 Частина нежитло2,0 м. Київ, вул. Ярославів
вого приміщення –
Вал, 40
об’єкт культурної
спадщини
5 Споруда
12,24 м. Київ, с. Пирогів, споруда № 2
6 Нежитлове при7,6 м. Київ, вул. Б. Хмельміщення
ницького, 65б

7 Нежитлові при194,5 м. Київ, просп. Повіміщення
трофлотський, 76
8 Частина нежитлово- 4,0 м. Київ, вул. Єреванго приміщення
ська, 14д
9 Частина нежитлово- 1,0 м. Київ, вул. Бориспільго приміщення
ська, 5
10 Частина нежитлово- 1,0 м. Київ, вул. Стадіонго приміщення
на, 2/10
11 Частина нежитлово- 1,0 м. Київ, пров. Ковальго приміщення
ський, 22а
12 Частина нежитлового приміщення
13 Частина нежитлового приміщення
14 Частина нежитлового приміщення
15 Нежитлове приміщення
16 Нежитлове приміщення – об’єкт
культурної спадщини
17 Нежитлові приміщення
18 Нежитлове приміщення

1,0

м. Київ, вул. Борщагівська, 148
1,0 м. Київ, вул. Виборзька, 3
1,0 м. Київ, вул. Виборзька, 1
14,4 м. Київ, вул. Г. Хоткевича (Червоногвардійська), 20а
16,6 м. Київ, просп. Перемоги, 44
99,9 м. Київ, просп. Перемоги, 50
18,6 м. Київ,
вул. Солом’янська, 1

Термін ви- Вартість
конання, ка- виконанлендарних ня робіт,
днів
грн
ТОВ «Українські іннова2
3 490
ційні консультанти»
СОД – переможець

ФОП Приходько В. І.

2

3 350

ТОВ «Сарос»

2

3 670

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»

2

3 320

ФОП Чебаков О. І.

2

3 500

ТОВ «Фінансова
будівельна компанія
«Фіско»
ФОП Приходько В. І.

2

3 345

2

3 700

ФОП Чебаков О. І.

2

3 320

ПП «Експерт-Аналітик»

3

3 300

ТОВ «ОФ «Промислова
нерухомість»
ТОВ «Аналітичноконсалтинговий центр
«Епрайзер»
ФОП Чебаков О. І.

2

3 330

3

4 000

2

3 500

ФОП Чебаков О. І.

2

3 500

ФОП Чебаков О. І.

2

3 500

ТОВ «Сарос»

2

3 430

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»

2

3 420

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ТОВ «Українські інноваційні консультанти»

2

3 540

2

3 420

приÉНЯто ріØÅННЯ
про приватизаціÞ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 24.01.2018
№
з/п

Продовження таблиці

№
з/п

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

13.04.2018 м. Івано-Франківськ
№ 100
Про прийняття рішення про приватизацію ОНБ
перепрофілювання лікувально-оздоровчого
центру під ендокринологічний санаторій
Керуючись Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», на виконання наказів ФДМУ від 27.03.2018 №447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в
2018 році» та від 04.04.2018 №478 «Про опублікування інформації про прийняття рішень про приватизацію об’єктів державної власності», НАКАЗУЮ:
1. Прийняти рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
незавершеного будівництва перепрофілювання лікувально-оздоровчого
центру під ендокринологічний санаторій, розташованого за адресою: ІваноФранківська область, Тлумацький район, с. Тарасівка, вул. Жураки, 73 (надалі – Об’єкт Приватизації).
2. Начальнику відділу приватизації, управління державним майном та
корпоративними правами п. М. Гавриляку:
2.1. Направити до Управління комунікаційного забезпечення та роботи з
громадськістю Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю ФДМУ копію наказу про прийняття рішення
про приватизацію Об’єкта Приватизації протягом одного робочого дня з
дня видання наказу.
2.2. Підготувати проект наказу про створення аукціонної комісії у десятиденний термін з дня видання наказу про приватизацію.
2.3. Довести зміст даного наказу до балансоутримувача Об’єкта Приватизації – Прикарпатського центру репродукції людини.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
В. о. начальника
регіонального відділення
В. КОГУТЯК
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