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

орÅНда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОвЕдЕННЯ кОНкуРсів На ПРавО ОРЕНди майНа
ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФДМУ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
іНФОРМАЦіЯ
РВ ФДМУ пО киїВській ОблАсті пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
НА пРАВО ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 175, 176 та частина приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею 47,0 м2, що знаходяться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 30.11.2017 становить 4 399 334,00
грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельних об’єктів з продажу преси, періодичних видань, продовольчих товарів, непродовольчих товарів.
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 року № 786 (із змінами), – 18 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить 65 990,01 грн (базовий
місяць розрахунку: листопад 2017 року).
Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ становить 791 880,12 грн.
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 47,0 м2».
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
конкурс буде проведено о 12.00 на 21-й календарний день після дати опублікування цієї
інформації за адресою: 01032, м. київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення Фонду державного майна України по київській області, реєстрація учасників проходитиме з 11.00
у кімн. 606. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу.
Кінцевий строк прийняття 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. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт приймання-передачі.
У разі затримки підписання акта приймання-передачі більше ніж на місяць з моменту підписання договору оренди, орендар сплачує штраф у розмірі, що дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожний
прострочений місяць з дати підписання договору оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць
оренди державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю.
10. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до пункту 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області (не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
11. Наявність у претендента практичного досвіду власної торгівлі в одному із міжнародних аеропортів
України (надання копії документа, що підтверджує право користування приміщенням (договори оренди/
суборенди, акти приймання-передавання приміщень в орендне користування, витяг з реєстру нерухомого майна з власного приміщення) або копій інших документів, які підтверджують факт здійснення
торговельної діяльності в аеропорту, відповідно до вимог чинного законодавства України).
12. Відповідність системи роботи всім внутрішнім вимогам балансоутримувача та особливостям
роботи в аеропорту (надання гарантійного листа).
13. Наявність мережі закладів з роздрібної торгівлі продовольчими товарами, непродовольчими
товарами, пресою, періодичними виданнями в м. Києві та мінімум в одному з обласних центрів України
(надання підтвердної інформації – договорів оренди/суборенди, акти приймання-передавання приміщень в орендне користування, витяг з реєстру нерухомого майна з власного приміщення тощо).
14. Режим роботи – не менше 23 годин на добу (надання гарантійного листа).
15. Виконання орендарем за власний рахунок облаштування об’єкта з встановленням тимчасових
перегородок (конструкцій) – надання гарантійного листа.
16. Готовність претендента забезпечити відповідність закладу критеріям, які будуть висунуті балансоутримувачем до переліку товарів (розуміння потреб пасажирів в товарних групах), та відповідність
дизайну закладу до загальноприйнятої концепції термінала «D» (надання гарантійного листа).
17. У разі проведення орендарем заміни, реконструкції, розширення, технічного переозброєння
орендованого майна, що зумовлює підвищення його вартості, це не розглядається як дозвіл на здійснення
невід’ємних поліпшень та не тягне за собою зобов’язання щодо компенсації таких поліпшень.
18. Зміни до умов договору оренди допускаються за взаємною згодою сторін, балансоутримувача
та органу, уповноваженого управляти державним майном.
19. Продовження строку дії договору оренди здійснюється за умови наявності дозволу органу, уповноваженого управляти державним майном, який надається на запит орендодавця.
20. У випадку 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 невідокремлювані поліпшення, здійснені як за згодою
так і без згоди орендодавця і балансоутримувача, уповноваженого органу управління, є державною
власністю і компенсації не підлягають.
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:
1) заяву про участь у конкурсі; 2) документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску (платіжне
доручення з відміткою банку про його виконання); 3) пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; 4)
інформацію про засоби зв’язку з ним; 5) інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій
відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника); 6) відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з написом «На конкурс»
з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів Регіональним відділенням Фонду державного майна
України 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, у передсвятковий день до 13.00), крім вихідних днів.

У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу
та інформації, зазначеній в оголошенні про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до подання
конкурсної пропозиції щодо орендної плати.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області за телефоном (044)
200-25-28.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
іНФОРМАЦіЯ
РВ ФДМУ пО льВіВській ОблАсті пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
НА пРАВО ОРеНДи ДеРжАВНОгО НеРУХОМОгО МАйНА

 Назва об’єкта: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 155,2 м2
на третьому поверсі будівлі літ. Б-3 новий аеровокзал за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168,
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням: розміщення кафе,
кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 28 179,60 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – березень 2018 року, виходячи із вартості майна 4 042 000,00 грн без ПДВ, визначеної
в звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.11.2017 (орендна ставка: 8 %).
Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№906).
Розмір гарантійного внеску становить 169 077,60 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка та
призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по
Львівській області; код за ЄДРПОУ одержувача 20823070; рахунок 37316080000840. Банк одержувача:
Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172. Призначення платежу: «гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 155,2 м2».
Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди –
березень 2018 року порівняно зі стартовим.
Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу
повинен 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.
Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Умова 8. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Умова 9. Страхування орендованого майна 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.
Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем
орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
Умова 11. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
Умова 12. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 48/18 від 16.02.2018. У випадку якщо ініціатор укладення договору
оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення
договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди
(за умови надання підтвердних документів).
Умова 13. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно
до законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про
відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).
конкурс буде проведено в Регіональному відділенні ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) об 11.00 на 15-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 у кімн. 7. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за
3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу, та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним
(адреса,телефон), розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку; 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 в конверті з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначається назва,
площа та місцезнаходження об’єкта.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, у регіональному відділенні
ФДМУ по Львівській області (каб. 5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна Регіонального відділення
ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
іНФОРМАЦіЯ
РВ ФДМУ пО ХАРкіВській ОблАсті пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
НА пРАВО ОРеНДи ДеРжАВНОгО МАйНА

 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення 6-поверхової будівлі, пам’ятка архітектури (охоронний № 611), інв. № 1, загальною площею 327,0 м2, а саме: кімн. № 14, 14а, 14б, 15 та
частина кімнати № 6 (площею 37,0 м2) на 1-му поверсі загальною площею 218,1 м2; кімн. № 16 на 1-му
поверсі площею 12,8 м2; кімн. № 9, 10, 13, 15 на 2-му поверсі загальною площею 96,1 м2, за адресою:
м. Харків, вул. Сумська,1, що перебувають на балансі Державної установи «Державний інститут праці
та соціально-економічних досліджень».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на 09.02.18, становить
2 673 000,00 грн без ПДВ.
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Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 103 774,80 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно
до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 17.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок
має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код
за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – березень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 17 295,80 грн
при орендній ставці 8 %, 15 %, 5 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про
незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди з метою розміщення: кафе, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи, на площі 218,10 м2; кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи, на площі 12,80 м2; суб’єктів господарювання, що здійснюють
побутове обслуговування населення, на площі 96,10 м2.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу протягом місяця з моменту підписання договору оренди повинен сплатити
завдаток в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься
в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно не
менше, ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса і
платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 15 (п’ятнадцять) років. Подальше використання
орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Перед поданням документів на участь у конкурсі претенденту необхідно ознайомитись з об’єктом оренди та умовами його експлуатації та разом з іншими документами, необхідними для участі у конкурсі, надати регіональному відділенню в довільній
формі власне письмове підтвердження про ознайомлення з об’єктом та пропозиції
стосовно проведення поточного ремонту.
12. Заборона приватизації орендованого майна.
13. 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.
14. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
15. 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 пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
16. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору оренди
за рахунок переможця конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами
та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
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 конкурсної комісії такі матеріали:
1) заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошені про конкурс;
2) документи, які підтверджують гарантійний внесок; 3) пропозиції щодо виконання
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; 4) інформацію про засоби зв’язку з
ним; 5) відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
(за останній звітний період);
6) інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до
законодавства (у довільній формі).
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні
(до 17.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом
«На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача)
та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація
про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо зазначений строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено
на наступний після вихідного дня день об 11.00.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, тел. 0577311260.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ
по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

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

 1. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина
підсобного приміщення на другому поверсі гуртожитку № 3 (праве крило) загальною площею 4,00 м2, що перебуває на балансі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, за адресою: м. Київ, вул. Желябова, 4.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2017 становить 61 084,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (лютий 2018 року) становить без
урахування ПДВ 261,93 грн;
мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
обслуговування населення; сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску
становить шість стартових орендних плат – 1 571,56 грн без ПДВ. Гарантійний внесок
повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в оголошенні
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 – частини нежитлового приміщення
площею 4,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Желябова, 4, 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 – 2 роки 11 місяців;
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
(при 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;
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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 надати 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 укладання або не підписання у встановлений термін договору
оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні
50 % до державного бюджету та 50 % 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 50% до державного бюджету та 50% 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 буде проведено о 9.50 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне
відділення ФДМУ по м. києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина
підсобного приміщення на першому поверсі гуртожитку № 5 загальною площею
4,0 м2, що перебуває на балансі Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана, за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 54а.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2017 становить 76 203,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (лютий 2018 року) становить без
урахування ПДВ 328,43 грн;
мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
обслуговування населення;
сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових
орендних плат – 1 970,57 грн без ПДВ. Гарантійний внесок повинен бути здійснений
шляхом перерахування коштів на визначений в оголошенні 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 – частини нежитлового приміщення
площею 4,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 54а, 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 – 2 роки 11 місяців;
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 надати 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 укладання або не підписання у встановлений термін договору
оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі
подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50%
до державного бюджету та 50% 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 50% до державного бюджету та 50% 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 буде проведено о 10.20 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульвар Шевченка, 50-Г, Регіональне відділення ФДМУ по м. києву (кімната № 102).
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 50 % 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 оголошенні про конкурс, та чинному законодавству
України.
Кінцевий термін прийняття 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, Регіональне відділення Фонду державного майна України 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).
Ознайомитись з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.(044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
іНФОРМАЦіЯ
РВ ФДМУ пО пОлтАВській ОблАсті пРО піДсУМки пРОВеДеНОгО
кОНкУРсУ НА пРАВО УклАДеННЯ ДОгОВОРУ ОРеНДи

За результатами проведеного 16.04.2018 конкурсу, конкурсною комісією прийнято рішення про визнання переможцем конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна – нежитлового приміщення (підвалу) адміністративного
корпусу площею 150,6 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується
на балансі ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», – фізичної особи –
підприємця Альравашдех Ракі Салех Яхья.

іНФОРМАЦіЯ
РВ ФДМУ пО ХАРкіВській ОблАсті пРО піДсУМки кОНкУРсУ
З ВикОРистАННЯ ВіДкРитОсті пРОпОНУВАННЯ РОЗМіРУ ОРеНДНОї
плАти ЗА пРиНЦипОМ АУкЦіОНУ НА пРАВО УклАДАННЯ ДОгОВОРУ
ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА, ЩО ВіДбУВсЯ 10.04.2018

Конкурсною комісією за результатами конкурсу на право оренди державного
майна (нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-10 на 1-му поверсі 5-поверхової
будівлі гуртожитку № 10, інв. №10132000019, літ. А-5, загальною площею 3,0 м2 за
адресою: м. Харків, пров. Дизайнерський, 4, що перебуває на балансі Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут») переможцем визнано
ФОП Лесика Д. О.

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.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлової будівлі, інв.
№ 55, (частина димової труби) площею 6,0 м2 та частина технічного майданчика № 11 з асфальтобетонним покриттям площею 28,0 м2 (загальною площею
34,0 м2) у військовому містечку № 288 за адресою: м. Львів, вул. Луганська, 3.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – лютий 2018 року становить
2 915,70 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу, вимоги до умов договору та експлуатації об’єкта:
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 – розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку,
операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету; термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження дії договору оренди
можливе за умови дотримання істотних умов договору відповідно до 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, утримувати майно
в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду; зобов’язання
виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних
норм експлуатації приміщення; забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі не меншому, ніж тримісячна орендна плата
за перший (базовий) місяць, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання
договору оренди в рахунок плати за останні три місяці оренди; заборона суборенди,
приватизації та переходу права власності на орендоване майно; мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання,
який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Документи для участі в конкурсі та конкурсні пропозиції подаються в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу. Кінцевий термін прийняття 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 документи:
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;
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 декларацiї 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;
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 пропозицiї до договору
оренди; повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
При проведенні конкурсу та укладанні 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. ОДеси пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ НА пРАВО УклАДеННЯ
ДОгОВОРУ ОРеНДи НеРУХОМОгО ВійськОВОгО МАйНА

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Одеса за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень
загальною площею 180,0 м2 солдатської чайної, інв. № 40, військового містечка
№ 74, за адресою: м. Одеса, вул. Спартаківська, 2.
Мета оренди – під розміщення буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – листопад 2017 року становить
2 252,50 грн без урахування ПДВ.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку за землю
під об’єктом оренди; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладання прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку у розмірі не менше ніж одна місячна орендна плата.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені
наказом ФДМУ від 15.02.13 № 201 «Про затвердження переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов конкурсу та додаткові
пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те,
що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної
особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про доходи; довідку про
взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 10 днів з дати опублікування
інформації в газеті «Відомості приватизації».
конкурс проводитиметься через 20 днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок з питань конкурсу (048) 722-14-34.

іНФОРМАЦіЯ
кеВ М. ХАРкОВА пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ НА пРАВО УклАДеННЯ
ДОгОВОРУ ОРеНДи НеРУХОМОгО ВійськОВОгО МАйНА

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Харкова, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі
№ 11 загальною площею 194,4 м2 військового містечка № 122 за адресою:
м. Харків, вул. Залютинська, 20.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, за базовий місяць розрахунку – грудень 2017 р. становить
2 322,25 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення складу; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та
за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна;
виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів
з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати
орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за
перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три
місяця оренди.
кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефони для довідок: (057) 700-44-63 (тел./факс), (057) 700-44-66.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО вінницькій ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Державне
25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, м. Київ,
агенство
вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91
рибного
господарства
України

Нерухоме майно – гідротехнічні споруди: водовипуск тип 1 зимувальних ставів 1-6 (інв. № 1171) –
2 шт.; водовипуск тип 2 зимувальних ставів 1-6 (інв. № 1171) – 2 шт.; водонапуски зимувальних
ставів 1-6 (інв. № 1170) – 2 шт.; дамби земляні зимувальних ставів 1-6 (інв. № 1162) – 6 шт.; водовипуск нерестових ставків 1-5 (інв. № 1164) – 14 шт; водонапуск – наповнюючі труби нерестових
ставків 1-5 (інв. № 1164) – 1 шт; греблі земляні (водовипуски та водонапуски нерестових ставків 1-5
(інв. № 1174) – 4 шт.; водовипуск 1-2 вирощувального ставу № 1 (інв. № 1168) – 1 шт.; водовипуск
1-2 вирощувального ставу № 2 (інв. № 1169) – 1 шт.; водовипуски маточних ставів 1-8 (водовипускні
споруди) (інв. № 1172) – 4 шт.; водовипуски маточних ставів 1-8 (водонапуск – наповнюючі труби)
(інв. № 1173) – 1 шт.; дамби земляні зимувал. ставів 1-8/ греблі маточних ставів 1-8 (інв. № 1163) –
6 шт.; наповнюючий канал (водопостачальний канал) (інв. № 1160) – 1 шт.; донні водовипуски
карантинних ставів (шахтний водоскид) (інв. № 1175) – 1 шт.; шахтний водоскид (водоскидна споруда) (інв. № 1166) – 1 шт.; гребля земляна (інв. № 1158) – 1 шт.; дамба огороджувальна (роздільна
гребля) (інв. № 1165) – 1 шт.; підпірні споруди (інв. № 1161) – 1 шт.; донний водовипуск (водоскид)
(інв. № 1167) – 1 шт.; дамби контурні 1-4 (роздільна дамба земляна) (інв. № 1159) – 1 шт.
2 Фонд держав- Не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіта- Нерухоме майно – будівля диспетчерської АТЦ з ґанком (літ. № 36), навіс (літ. 361)
ного майна
лу відкритого акціонерного товариства «Турбівський цукровий заУкраїни
вод», Вінницька обл., Липовецький р-н, смт Турбів, вул. Миру, 80

місцезнаходження

25592421.72.ААЕЖАЖ494; 25592421.72.ААЕЖАЖ497;
25592421.72.ААЕЖАЖ501; 25592421.72.ААЕЖАЖ503;
25592421.72.ААЕЖАЖ498; 25592421.72.ААЕЖАЖ492;
25592421.72.ААЕЖАЖ493; 25592421.72.ААЕЖАЖ495;
25592421.72.ААЕЖАЖ496; 25592421.72.ААЕЖАЖ502;
25592421.72.ААЕЖАЖ507; 25592421.72.ААЕЖАЖ506;
25592421.72.ААЕЖАЖ509; 25592421.72.ААЕЖАЖ499;
25592421.72.ААЕЖАЖ500; 25592421.72.ААЕЖАЖ508;
25592421.72.ААЕЖАЖ505; 25592421.72.ААЕЖАЖ504

Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Жахнівка
(територія Жахнівської
сільської ради, за межами села Івонівці)

–

Вінницька обл., Липовецький р-н, смт Турбів,
вул. Миру, 93

загальна площа, м2

вартість майна за
максимально
незалежною оцінможливий
мета використання
кою, грн
строк оренди
5 621,00; 2 171,00;
20 років
Прісноводне рибництво
17 126,00; 22 954,00;
(аквакультура)
9 229,00; 4 997,00;
1 405,00; 1 405,00;
5 621,00; 9 998,00;
14 737,00; 35 219,00;
1 405,00; 91 641,00;
31 639,00; 22 762,00;
4 650,00; 1 106,00;
62 381,00

95,9

66 912,00

2 роки
364 дні

Розміщення їдальні, що
не здійснює продаж товарів підакцизної групи

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

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
26,5
52 788,00
2 роки 364 дні
Організація роздрібної торгівлі
непродовольчими товарами

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
2
1 Державна служба
02360464, Головне управління статистики у Закарпатській області, 88008, Закар- Вбудовані нежитлові приміщення (поз. № 18 – 8,5 м , поз. 02360464.1.АААДЕЕ904 Закарпатська обл., м. Хуст,
20,9
109 830,00
35 місяців
Розміщення офісного приміщення
статистики України
патська обл., м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 11, тел. (03122) 3-53-66
№ 19 – 12,4 м2) другого поверху адмінбудинку (літ. А)
вул. Івана Франка, 6
2 Державна служба Укра- 00698897, ДП «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут земле
Вбудовані приміщення (поз. 18, 26, 27, 28, 30) адмінбудівлі 00698897.1.ХЕЦАХП085 Закарпатська обл., м. Ужго119,1
990 793,00
2 роки
Розміщення суб’єкта господарювання, що
їни з питань геодезії,
устрою», вул. Яроцька, 5а, м. Ужгород, тел. (0312) 3-40-14
літ. АА’
род, вул. Яроцька, 5а
здійснює проектні, проектно-вишукувальні,
картографії та кадастру
проектно-конструкторські роботи
3 Міністерство освіти
35077585, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
Вбудовані приміщення підвального поверху (поз. 38-43)
–
Закарпатська обл., м. Ужго117,1
539 597,00
35 місяців
Розміщення їдальні, яка не здійснює продаж
і науки України
природокористування України «Мукачівський аграрний коледж» Закарпатська
будівлі адміністративного корпусу літ. А-А’
род, вул. Університеттоварів підакцизної групи
обл., м. Мукачево, вул. Макарика Томаша, 32, тел. (03131) 2-21-98, 3-72-23
ська, 14

№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
з/п
управління
1 Міністерство аграрної політики та продовольства України
2 Міністерство оборони
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
38517224, Івано-Франківська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», тел. (0342) 53-35-29
08033772, Державне підприємство «Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат», тел. (0342) 50-58-72

найменування
реєстровий номер майна
Приміщення на 1-му
22167462.1. 1БЕШНСП5358
поверсі адмінбудівлі
Площадка відкритого типу
–
та приміщення адмінбудівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
Івано-Франківська обл., м. Івано81,2
851 301,00
Франківськ, вул. Гаркуші, 2
станом на 31.01.2018
76014, м. Івано-Франківськ,
750,0 м2 (площадка);
станом на 31.01.2018:
вул. Ребета, 6
22,4 м2 (приміщення) 306 250,00 (750,0 м2); 131 231,00 (22,4 м2)

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців
Офіс
5 років

мета використання

Переробка і складування брухту чорних металів (750,0 м2), офіс (22,4 м2)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс
(0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ 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 охорони
здоров’я України

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

найменування

37867327, Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 14, тел. (0522) 24-85-29
38435613, Державна установа «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України», 25006, м. Кропивницький, вул. Тобілевича, 24, тел. (0522) 333315

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення у підвальному
приміщенні будівлі
Нежитлові приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі

–
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Кропивницький, вул. Вок197,9
415 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення тренажерного залу
зальна, 14
Кіровоградська обл., м. Гайворон,
250,9
522 600,00
2 роки 11 місяців З метою розміщення районного центру
пров. Вокзальний, 14б
дитячої та юнацької творчості

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням
найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ 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
38076799, Львівська філія концерну «Військторгсервіс»,
оборони України 79059, м. Львів-59, вул. Плугова, 12а
2 Міністерство
07361304, ДП «Львівський військовий лісокомбінат»,
оборони України 79034, м. Львів, вул. Луганська, 3, тел. (032) 270-75-38

№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
реєстровий номер майна місцезнаходження
площа, м2
Нежитлове вбудоване приміщення (кімн. № 28) на першому поверсі будівлі адміністративного корпусу 33689922.15. ААААAE969 м. Львів, вул. Плу515,6
з виробництва
гова, 12а
Нежитлові приміщення, а саме: нежитлові приміщення цеху столярних плит (126,3 м2); побутові приІнформація відсутня
м. Львів, вул. Лу180,1
міщення (29,6 м2: 10,5 м2 та 19,1 м2) та будівля для зберігання лаку (24,2 м2: 17,8 м2 та 6,4 м2)
ганська, 3
найменування

вартість майна за незалежною оцінкою, грн
1 270 000,00
станом на 28.02.2018
524 501,00
станом на 31.01.2018

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення виробництва (інше використання) (виробництво корпусних меблів)
2 роки 364 дні
Розміщення виробництва (інше використання) (столярних виробів)

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

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

Назва органу
управління
Міністерство освіти
і науки України
Міністерство освіти
і науки України
Національна поліція
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02546000, Миколаївський професійний ліцей сфери послуг, 54003, Миколаївська
обл., м. Миколаїв, вул. 5-та Слобідська, 91, тел. (0512) 24-71-69
02066753, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова,
м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9, тел. (0512) 37-05-80
40108735, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області,
вул. Декабристів, 5, м. Миколаїв, 54001, тел. (0512) 53-12-00

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення першого поверху
двоповерхової будівлі
Вигороджена частина холу третього поверху
учбового корпусу
Нежитлове приміщення третього поверху
триповерхової адміністративної будівлі

–
–
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
м. Миколаїв, вул. Маршала
43,0
46 681,00
2 роки 364 дні
Василевського, 42а
м. Миколаїв, просп. Героїв
24,0
103 215,00
2 роки 11 місяців
України, 9
м. Миколаїв, вул. Маршала
46,87
139 660,00
2 роки 364 дні
Василевського, 63
місцезнаходження

мета використання
Виробництво хлібобулочних виробів
Розміщення відділення комерційного банку
Організація роботи по підготовці, перепідготовці, підвищенню кваліфікації водіїв транспортних засобів

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, Регіональне відділення 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 ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 37829171, Миргородський художньо-промисловий коледж імені М. В.Гоголя Полтавського НТУ Частина нежитлового приміщення нав 02071100.2.ШРБУАУ110 вул. Гоголя, 146, м. Мир271,0
1 103 800,00
2 роки 11 місяців Проведення тренувань молоді м. Миргорода з боксу два рази на тижі науки України
ім. Ю. Кондратюка, вул. Гоголя, 146, м. Миргород, Полтавської обл., 37600, тел. (05 355) 4-64-29 чального корпусу № 2 (спортивний зал)
город Полтавської обл.
день щопонеділка та щоп’ятниці по півтори години з 18.00 до 19.30

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 34492201, Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і приро
Приміщення студентської їдальні, 00493706.4.ОЛДТМЕ005
вул. Академічна, 20, м. Бережа170,8
684 360,00
2 роки
Розміщення їдальні, яка не здійснює
і науки України
докористування України «Бережанський агротехнічний інститут», 47501, вул. Академічна, розташованої на першому поверсі
ни, Тернопільська обл.
11 місяців
продаж товарів підакцизної групи, у на20, м. Бережани, Тернопільська обл., тел. (03548) 2-38-11, 2-18-10
гуртожитку №3
вчальному закладі
2 Міністерство освіти 34492201, Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і приро
Приміщення буфету на друго00493706.4.ОЛДТМЕ016
вул. Сонячна, 4, м. Бережани,
32,0
126 450,00
2 роки
Розміщення буфету, який не здійснює
і науки України
докористування України «Бережанський агротехнічний інститут», 47501, вул. Академічна, му поверсі учбово-виробничого
Тернопільська обл.
11 місяців
продаж товарів підакцизної групи, у на20, м. Бережани, Тернопільська обл., тел. (03548) 2-38-11, 2-18-10
корпусу
вчальному закладі
3 Державне агент25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, вул. Тургенєвська, 82а,
Гідротехнічні споруди ставу Ме25592421.82.ААЕЖАЖ663; 25592421.82.ААЕЖАЖ656; Тернопільська обл., Козівський
2 роки
Ведення рибного господарства (прісноство рибного гос- м. Київ, тел. (044) 486-07-91
дова 3, дамба, дамба, дон. водо- 25592421.82.ААЕЖАЖ657; 25592421.82.ААЕЖАЖ658; р-н, на території Малоплаву–
82 364,00
11 місяців
водне рибництво)
подарства України
спуск, дон. водоспуск
25592421.82.ААЕЖАЖ659
чанської с/р

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
телефон)
1 Міністерство освіти 01275992, ДВНЗ «Харківський коледж будівництва,
і науки України
архітектури та дизайну», 61003, м. Харків, вул. КвіткиОснов’яненка, 4/6, тел. 0577312431
2 Міністерство освіти 02071180, Національний технічний університет «Харківі науки України
ський політехнічний інститут», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. 0577076600
3 Міністерство освіти 02071180, Національний технічний університет «Харківі науки України
ський політехнічний інститут», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. 0577076600
4 РВ ФДМУ по Хар- Відсутній
ківській області

№
з/п

Назва органу
управління

найменування
Нежитлові приміщення – частини холу № 2 на першому поверсі – 10,0 м2 та кімн.
№ 45 – 33,0 м2 на четвертому поверсі 5-поверхового громадського будинку з навчальними майстернями та кабінетами, літ. «А-5», інв. №72450
Нежитлові приміщення – кімн. № 0-35 – 13,4 м2, № 0-36 – 15,1 м2, №0-37 –
27,6 м2, №0-41 – 18,8 м2, розташовані на цокольному поверсі 3-поверхової будівлі
Палацу студентів, інв. №10131000057, літ. З-3
Нежитлове приміщення – кімн. № 1-10 на першому поверсі 3-поверхового квартирного багатоповерхового житлового будинку з учбовою частиною, літ. за тех.
паспортом «А-3», інв. № 10131000064
Нежитлові приміщення № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на першому поверсі одноповерхової нежитлової будівлі літ. «Б-1», інв. № 21338

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
6566
м. Харків, вул. Баку43,0
264 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення: торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товаліна, 11
ри (на 10,00 м2) та суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні,
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи (на 33,0 м2)
–
м. Харків, вул. Пуш74,9
437 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення: складу на 56,10 м2; офіса на 18,8 м2
кінська, 79
–

м. Харків, вул. Весніна, 5

–

м. Харків, вул. Свинаренка Петра, 14

35,9

251 200,00

2 роки 11 місяців

181,5

182 800,00

10 років

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення

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

№ 33 (1157)

23 квітня 2018 року

4

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшла заява
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство освіти 35219930, Херсонська державна морська академія, просп.
і науки України
Ушакова, 20, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 49-59-02
2 Міністерство освіти 05453568, Каховський державний агротехнічний коледж,
і науки України
вул. Каховська, 30, с. Коробки Каховського району Херсонської області, 74824, тел. (05536) 9-33-96

№
з/п

Назва органу
управління

найменування
Лабораторія – кафе на першому поверсі навчального
корпусу
Внутрішньогосподарська меліоративна система, що складається з польового та господарського трубопроводу від
насосної станції № 7 на каналі Р-1

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
–
73000, м. Херсон, вул. Богородицька, 122
44,9
373 160,00
–

74824, Херсонська обл., Каховський р-н,
с. Коробки, за межами населенного пункту
на території Коробківської с/р

11 812,0

916 509,00

максимально можливий строк оренди
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

мета використання
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальних закладах
Використання у власній господарській діяльності для зрошення земельних ділянок, які перебувають на праві оренди у сільськогосподарського товариства – СТОВ «Таврійська перспектива»

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 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 м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство внутрішніх
справ України
2 Міністерство молоді
та спорту України
3 Міністерство оборони
України
4 Міністерство культури
України

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

найменування

08735882, Центральний госпіталь МВС України, 04116, м. Київ,
вул. Бердичівська, 1, тел. (044) 481-56-01, факс (044) 484-66-47
39401098, ДП «Спортивний комплекс «Авангард», 04119, м. Київ,
вул. Мельникова, 46, тел. (044) 442-64-82
37175103, Дирекція «Дім побуту та торгівлі» Концерну «Військторгсервіс», 03049, м. Київ, вул. Тополева, 3а, тел. 245-62-70
22928085, ДП «Національний центр Олександра Довженка», 03040,
м. Київ, вул. Васильківська, 1, тел. (044) 257-76-98

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення пер- 08735882.2. СВЖЛАК015
шого поверху лікувального корпусу на 200 ліжок
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на першому
39401098.1.ГЕФХТШ116
поверсі будівлі
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
33689922.35. УВЮЯЮТ312
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на першому
поверсі корпусу № 6

22928085.1.АААДДЛ712

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Київ, вул. Бердичівська, 1
1,0
18 761,00
1 рік
станом на 31.01.2018
м. Київ, вул. Мельникова, 46
1,0
17 690,00
2 роки 364 дні
станом на 31.01.2018
04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
119,9
1 621 604,00
2 роки 364 дні
(на 1-му поверсі будівлі, літера А)
станом на 28.02.2018
м. Київ, вул. Васильківська, 1
76,0
1 055 700,00
5 років
станом на 28.02.2018

мета використання
Розміщення термінала самообслуговування
Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари
Розміщення закладу для проведення медичної практики (стоматологічна діяльність)
Розміщення офісних приміщень

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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – АПАРАТУ ФДМУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
1 Держав25960043, Київський апеляційний госпоНежитлові приміщення загальною
на судова
дарський суд, м. Київ вул. Шолуденка,1,
площею 8 269,7 м2, розташовані у
адміністрація тел. 230-06-58
дев’ятиповерховій будівлі (колишній
України
корпус № 11 заводоуправління Київського мотоциклетного заводу)

№ Назва органу
з/п управління

реєстровий номер
місцезнаходження
майна
25960043.1.ЕРАЖПА001 м. Київ, вул. Сім’ї
Хохлових, 8

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
8 269,7, у т.ч:
44 188 133,00
До червня 2022 року
1630,57
Розміщення адміністративно-офісних приміщень;
396,5
проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі;
615,5
розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;
632,8
розміщення інтернет-кафе;
32,5
розміщення аптеки
203,9
розміщення бібліотек;
106,1
розміщення відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги
2438,6
розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
757,66
розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
278,85
розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення;
242,7
розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів;
934,02
місця загального користування (інше використання)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, з 9.00 до 17.30 (крім п’ятниці та передсвяткових
днів), у п’ятницю – з 9.00 до 16.15, у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.30. 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».

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

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 4) площею 22,96 м2
першого поверху будівлі виробничого корпусу літ. А, балансоутримувач: Хустський професійний ліцей сфери послуг. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Хуст, вул. Гвардійська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Телефон контактної
особи балансоутримувача (03142) 4-30-16. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Релігійна греко-католицька громада «Вознесіння Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа» м. Хуст. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення,
частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної нерухомості, торговельної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 1 -3 –
22,4 м2, 1 -6 – 66,32 м2, 1-5 – 2,1 м2, 1-6 – 4,94 м2) загальною площею 95,76 м2
першого поверху адміністративної будівлі (літ. Б), балансоутримувач: Головне
управління статистики у Закарпатській області. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Голлоші, 25. Мета проведення незалежної оцінки: для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Телефон
контактної особи балансоутримувача (03122) 3-53-66. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Обласний центр комплексної
реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної нерухомості, торговельної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання
робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз.7 та поз. 9) загальною
площею 34,92 м2 першого поверху будівлі виробничого корпусу літ. А, балансо
утримувач: Хустський професійний ліцей сфери послуг. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Гвардійська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Телефон
контактної особи балансоутримувача (03142) 4-30-16. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Вурста І. В. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення,
частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної нерухомості, торговельної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 6 та поз. 11) загальною
площею 44,7 м2 першого поверху будівлі виробничого корпусу літ. А, балансо
утримувач: Хустський професійний ліцей сфери послуг. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Гвардійська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Телефон
контактної особи балансоутримувача (03142) 4-30-16. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Раняк О. Ф. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення,
частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної нерухомості, торговельної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання
робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 04 травня 2018 року 15.45 (включно).
Конкурс відбудеться 10 травня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).
/

/

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

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 2 та поз. 3) загальною площею 44,51 м2 першого поверху будівлі виробничого корпусу літ. А,
балансоутримувач: Хустський професійний ліцей сфери послуг. Місцезнаходження
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об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Гвардійська, 1. Балансоутримувач: Хустський
професійний ліцей сфери послуг (тел. (03142) 4-30-16). Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Пацкан В. І. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної нерухомості, торговельної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт з
оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (поз. 4 за планом) площею 5,5 м2 на першому поверсі та частина даху площею 25,0 м2
адмінбудинку літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Духновича, 2. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Ужгородської об’єднаної державної податкової
інспекції Головного управління ДФС у Закарпатській області (тел. (0312) 64-37-35).
Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна» Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення,
споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх
розміщення. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк
виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення кафе (поз. 15, 16 на плані)
першого поверху будівлі стаціонару літ. Б загальною площею 50,9 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Великокам’яна, 10. Балансо
утримувач: Державна установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація»
Міністерства охорони здоров’я України» (тел. (0312) 63-74-62). Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ФОП Бляшин Т. І. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель нерухомості для закладів
громадського харчування тощо. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки –
2 400,00 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (вестибуля) (поз.
1) площею 3,42 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Перемоги (Капушанська), 142.
Балансоутримувач: Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування (тел. (03122) 2-56-95). Мета проведення незалежної оцінки: для продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Подібними до об’єкта оцінки
є: приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання
робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 08 травня 2018 року 16.00 (включно).
Конкурс відбудеться 15 травня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

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

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
36,2 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі побутового корпусу № 2
(інв. № 10301008), що перебувають на балансі Кремінського професійного ліцею.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Кремінна, просп. Дружби, 1. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48,
lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ФОП Мальченко Т. І.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є –
адміністративні приміщення; торговельно-адміністративні; торговельна нерухомість;
нерухомість для закладів громадського харчування.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурс відбудеться 08 травня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а
(кімн. 313). Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 21,5 м2 на третьому поверсі будівлі літ. «Б-3» новий аеровокзал.
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
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. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство
«Албіс Компані» ТзОВ «Діаніум Трейдінг Ко. Лімітед» Республіка Кіпр.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 451,75 м2 на першому (№ 7а, 11, 12, 13, 15 площею 269,5 м2) та другому
(№ 34, 35 частково, 36, 37 площею 182,25 м2) поверхах двоповерхової будівлі учбової майстерні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Широка, 77а.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне училище
інформаційно-комп’ютерних технологій». 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. Широка, 77а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Данильченко Юрій Васильович.
 3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею
5 057,29 м2, а саме: будівлі літ. «А111-1» загальною площею 214,5 м2; будівлі літ.
«А1-4» загальною площею 2 711,9 м2 (індекси І-ХХIV, 1-43); нежитлові приміщення
будівлі «А-4» загальною площею 2 130,89 м2 (індекси I-XXX, індекси 2-10, 10а, 11-17,
19, 38, 40-54, 56-58, 62-67, 72-74) та частина площі індексів 1, 18, 39, 55. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Золота, 8. Балансоутримувач: ДП «Львівський
державний інститут з проектування нафтопереробних та нафтохімічних підприємств
«ЛЬВІВДІПРОНАФТОХІМ». 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. Золота, 8. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ТехноІнтелектІнвест».
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; 10 400,00 грн – для комплексу будівель та споруд.
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 – приміщення (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування, тощо); для № 2 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість; для об’єкта № 3 – окремі
будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування, тощо).
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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.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – розчиннобетонний вузол. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Львівська, 87б, м. Червоноград, Львівська обл.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для цілей приватизації. Телефон замовника конкурсу (032) 255-38-55 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2018. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – лікарня. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Гійче, вул. Молодіжна, 1а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для цілей приватизації. Телефон замовника конкурсу (032) 255-38-55 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – цех по виробництву рідкого аміаку (будівля водопідготовки). Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для цілей приватизації. Телефон замовника конкурсу (032) 255-38-55 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Львівській області.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – цех по виробництву рідкого аміаку (будівля складу каталізаторів і реагентів, насосна станція
зворотного водопостачання, навіс). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для цілей приватизації.
Телефон замовника конкурсу (032) 255-38-55 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2018 . Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
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, – 5,9 тис. грн.
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
об’єкти незавершеного будівництва.
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,
255-38-55.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення одноповерхової будівлі № 1 загальною
площею 143,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В. П. Чкалова» МОЗУ. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 85. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Приватне підприємство «Ваш сад» (код за ЄДРПОУ 33138200); тел.
777-73-98ф, info@vashsad.ua.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля 1-го поверху будівлі гуманітарного корпусу загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 24/26. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Мелконян Карапет Левайович (код за ЄДРПОУ
2750805516); тел. (050) 316-34-19.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення заготовчого цеху (інв.
№ 1030060) загальною площею 50,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В. П. Чкалова» МОЗУ.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 85. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Ганчев В’ячеслав Олегович (код за ЄДРПОУ 3097315278); тел. (098)
926-88-78 Ганна, 31-02-59, (050) 503-56-88 Ганчев В’ячеслав.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (відгороджена частина вестибуля) на першому поверсі у будівлі палацу культури ОНПУ загальною площею
6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Побута Марина Іллівна (код за
ЄДРПОУ 1928108801); тел. (067) 714-02-89 Марина Іллівна.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі
інженерно-лабораторного корпусу площею 90,47 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Космонавтів, 34. Мета
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проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Релігійна громада Церкви Євангельських Християн-Баптистів м. Іллічівська Одеської
області (код за ЄДРПОУ 20993546), тел.: (050) 645-78-78, (067) 912-88-28.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Семінарська, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство фірма «Компанія РЕАЛ ФАРМ»
(код за ЄДРПОУ 37130886); юридична адреса: 67585, Одеська обл., Комінтернівський
р-н, с. Вапнярка, вул. Степова, б. 105, тел. (096) 552-98-75 Тамара.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гуртожитку № 1 (інв.
№ 122305) загальною площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, 11е. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Рябуха
Олександр Миколайович (код за ЄДРПОУ 2893411351); тел. (067) 482-82-61.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення у вестибулі головного навчального корпусу загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ПАТ «Укрсоцбанк» (код за ЄДРПОУ 39019); 65014, м. Одеса, вул. Юрія Олеші, 6, тел.:
738-60-39, (044) 205-45-83, 230-32-05 Ганна.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі корпусу № 3 загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Бороменська
Свiтлана Анатолiївна, (код за ЄДРПОУ 2969820328); тел. (096) 059-34-25.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на третьому поверсі прибудови до корпусу № 1 та нежитлові приміщення в машинному залі в корпусі
№ 10 загальною площею 750,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Державне підприємство «Національна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код
за ЄДРПОУ 24584661); тел. (097) 439-17-28.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення кімната № 87, інвентарний № 101310005, реєстровий № 02361819.1.АААДЕЖ111, загальною площею
16,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл,
просп. Миру, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): серпень – вересень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Громадська організація «Регіональний аналітичний центр», тел. (099) 419-14-92.
 12. Назва об’єкта оцінки: бетонований майданчик № 2 площею 190,0 м2;
бетонований майданчик № 13 площею 1 800,0 м2; бетонований майданчик № 31
площею 20,0 м2, загальною площею 2 010,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП МОУ «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «КВАДРО», тел. (093) 448-26-30, 728-93-81.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі «Старт» загальною площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський регіональний структурний підрозділ Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Аеропорт. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2018 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», тел. 743-11-11.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина складської площі Андрусівського молу
(інв. № 057155) загальною площею 1 484,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська (М. Гефта), 3. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2018 р. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Бруклін-Київ», тел. 729-33-82.
 15. Назва об’єкта оцінки: дитячий оздоровчий центр «Юний судноремонтник»
(інв. № 104061) загальною площею 2 180,6 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Констанді, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
серпень – вересень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «МППРОСПЕРІТІ», тел. (093) 783-92-33.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі
№ 8 (інв. № 061500, реєстровий № 01125666.1.АААИГА172) загальною площею
566,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/2. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. . Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування

земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): серпень – вересень 2018 р. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ЕВРОБАЛК», тел. (050) 493-90-40.
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).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах
наведені у № за порядком 4-ї строки додатка 2 до Положення.
Відповідно до листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі 2017 року»
очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема,
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв), – 2,4 тис. грн; окремо розташованої будівлі – 5,9 тис. грн;
комплексу будівель та споруд – 10,4 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,5
тис. грн; цілісного майнового комплексу – 38,0 тис. грн; необоротних активів – 29,2
тис. грн; об’єктів аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 10 000,0 м2 (1 га) – 9,2 тис. грн; земельної ділянки площею до
10 000,0 м2 (1 га) – 2,8 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 42,9
тис. грн; гідротехнічних споруд – 7,1 тис. грн; пакета акцій – 37,6 тис. грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо
до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 08.05.2018. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 14.05.2018 об 11.00. Телефони для
довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля 1-го поверху головного навчального корпусу ОНПУ загальною площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: СПД-ФО Мазур Людмила Олександрівна (код за ЄДРПОУ 2024416746); тел. (093) 130-59-04.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі другої черги бази механізації загальною площею 692,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, буд. 1/3. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Новотех-Термінал» (код за
ЄДРПОУ 33139052); тел. 29-34-01, Андрій (096) 831-61-61.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового підвального приміщення
5-поверхової будівлі гуртожитку № 5 площею 4,0 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Рябуха Олександр Миколайович (код за ЄДРПОУ
2893411351), тел.: (067) 482-82-61, (095) 279-33-30; ryabukha@gmail.com.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му та 3-му поверхах у
будівлі площею 106,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Іллічівський професійний судноремонтний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чорноморськ, смт Олександрівка, вул. Перемоги, 93. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» (код за ЄДРПОУ 32334224),
тел.: 760-87-74 ,795-66-02, 771-02-35, 718-37-92, buh@avant.od.ua.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі в будів
лі дев’ятиповерхового гуртожитку (інв. № 10310005) площею 66,2 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вищий навчальний заклад «Одеська
державна академія технічного регулювання та якості». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 74/76. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна
адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гриньова
Наталя Вікторівна (код за ЄДРПОУ 2868508760), тел. (050) 171-37-54.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення третього поверху чотириповерхової будівлі площею 31,68 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Українське державне підприємство «Укрхімтрансаміак» (Миколаївське
Управління магістрального аміакопроводу, код за ЄДРПОУ 26029136). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Заводська, 3а, корп. 217. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29;
електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Спілка молоді
Одеського припортового заводу (код за ЄДРПОУ 22492143), тел. 758-63-43.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на
першому поверсі будівлі спорткомплексу, інв. № 122288, загальною площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Шампанський, 11/а-1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гертнер О. А. (код за ЄДРПОУ 2144217301); тел.: (068) 345-88-81(3)
Костянтин, Михайло, (068) 345-88-84, (050) 979-00-83, (068) 345-88-81, Михайло, (068)
345-88-83 Костянтин, Олена Анатоліївна (068) 345-88-86, service-coffee@ukr.net.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення третього поверху (кімн.
310) триповерхової будівлі АБК майданчика транзитно-вантажного термінала загальною площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. . Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Столес Лоджистік» (код за ЄДРПОУ 37872143);
тел. (097) 935-77-90 Наталя, юрист nataoaas@gmail.com.
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення навчального корпусу
№ 2 площею 12,1 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 146, м. Миргород, Полтавська обл. Балансоутримувач: Миргородський художньо-промисловий коледж імені
М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Назаренко І. О. Основні ознаки
подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності
об’єкта оцінки: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 2. Назва об’єкта та місцезнаходження: нежитлові приміщення площею
59,1 м2 за адресою: вул. Центральна, 212, м. Глобине, Полтавська обл.; гараж площею 28,9 м2 за адресою: вул. Центральна, 212, м. Глобине, Полтавська обл.; нежитлові приміщення площею 28,4 м2 за адресою: вул. Центральна, 275, м. Глобине,
Полтавська обл. Балансоутримувач: УДКСУ у Глобинському районі. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 30.04.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: Виконавчий комітет Глобинської міської ради. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки
подібності об’єкта оцінки: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціонального призначення).
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення на першому поверсі
морфологічного корпусу площею 6,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка,
23, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ
«Торгівельна компанія «Гермес Полтава». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки:
приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та
приміщення закладів громадського харчування.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення (кабінет № 180) на
першому поверсі учбового корпусу площею 25,8 м2. Місцезнаходження об’єкта:
просп. Першотравневий, 5, м. Полтава. Балансоутримувач: Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2018. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Видавництво «Право». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення
адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та
приміщення закладів громадського харчування.
 5. Назва об’єкта: два блок-бокси площею 41,5 м2. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Мільйонна, 17, м. Кобеляки, Полтавська обл. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2018.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Борзовець В.І. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
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 розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках до нього.

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
Вид
вартості

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

Ринкова

Залишкова
вартість
Платник
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина ремонтної майстерні під літ. Б, поз. 1-16, площею
5 102,0 ФОП Франків
69,3 м2 за адресою: вул. Князя Володимира Великого, 12,
Андрій
Андрійович
м. Чортків, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Чортківського міжрайонного управління водного господарства

№
з/п

Дата
оцінки

гуртожитку № 6 (частина коридору) загальною площею 4,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська держана академія будівництва та архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Балківська, 57. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. . Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Автоматизація та телемоніторинг» (код за ЄДРПОУ 41244650); ryabukha@gmail.com, тел.:
(067) 482-82-61, (095) 279-33-30, (093) 812-68-66 Олександр Рябуха.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі гуртожитку загальною площею 3,0 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Одеська держана академія будівництва та архітектури.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 138. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. . Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Автоматизація та телемоніторинг» (код за ЄДРПОУ 41244650); ryabukha@gmail.com, тел.:
(067) 482-82-61, (095) 279-33-30, (093) 812-68-66 Олександр Рябуха.
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).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах
наведені у № за порядком 4 строки додатка № 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
2 400,00 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо
до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 11.05.2018. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться 17.05.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

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 формами, встановленими в додатках 3 – 5 Положення.
В своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного
ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370, регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області за
адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до
05.05.2018 включно.
Відповідно до Положення конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Полтавській
області 11.05.2018 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група знаходиться за адресою:
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.
Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

30.04.18

 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху будівлі

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’єкта, – 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 оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської або складської нерухомості.
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 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.

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 41,2 м2 на першому та другому поверхах будівлі. Балансоутримувач – Головне управління Націо
нальної поліції в Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка,
111б, м. Дунаївці, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua Дата оцінки – 30.04.2018. Строк виконання робіт –
не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Грищенко Наталія Миколаївна.
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина майданчика із залізобетонних плит
площею 6,0 м2 та одне антено-місце на даху сховища для техніки боксу № 8.
Балансоутримувач – Хмельницький центр підвищення кваліфікації персоналу ДКВС
України. Місцезнаходження об’єкта: вул. Лісова, 1, с. Давидківці, Хмельницький р-н,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.03.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ТОВ «Інтертелеком».
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 28,7 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 2,6 м2) на першому поверсі лабораторного
корпусу. Балансоутримувач – Донецький національний університет ім. Василя Стуса.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.04.2018.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Хмельницький
центр нових технологій і інновацій».
 Назва об’єкта оцінки № 4: збитки, завдані державі в результаті демонтажу тунельної печі № 2, інв. № 1477, що обліковується на балансі ПАТ «Славут-

ський комбінат «Будфарфор», під час перебування в оренді. Балансоутримувач – ПАТ
«Славутський комбінат «Будфарфор». Місцезнаходження об’єкта: вул. Козацька, 122,
м. Славута, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – визначення розміру збитків, завданих державі. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.01.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПАТ
«Славутський комбінат «Будфарфор».
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
№ 1, № 3 – приміщення (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування); № 2 – споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення (споруди, передавальні пристрої,
конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення); № 4 – збитки (реальні
збитки) (за подібністю об’єкта, пошкодження, нестача, псування якого призвело до
завдання збитків та подібністю причин завдання збитків).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єктів: № 1, № 2, № 3 – 2,4
тис. грн; № 4 – 42,9 тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, вул. Соборна,
75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня),
79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013.

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

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 підвального приміщення в п’ятиповерховому
корпусі лабораторії площею 49,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Благодійна організація «Благодійний фонд «Черкаська Рок-Студія». Дата оцінки: 30.04.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху площею
12,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 27/6, м. Христинівка, Черкаська обл. Платник робіт
з оцінки: Христинівське виробниче управління житлово-комунального господарства.
Дата оцінки: 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 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації
про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з незалежної оцінки майна у ІV кварталі 2017 року»
та згідно з пунктом 3 розділу VI Положення комісією не будуть розглядатися конкурсні
пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами
об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн;
окремо розташована будівля – 5 900,00 грн; комплекс будівель та споруд – 10 400
грн; об’єкт незавершеного будівництва – 8 500,00 грн; цілісний майновий комплекс –
38 000,00 грн; необоротні активи – 29 200 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не
менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за
адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 07 травня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 14 травня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 20.02.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгенійовича щодо
визначення вартості об’єкта державної власності групи А – будівлі дизельної і трансформаторної (літ. А, а) загальною площею 59,2 м2, що перебувають на зберіганні СВАТ
«Птахокомбінат «Тульчинський», за адресою: 23660, Вінницька обл., Тульчинський р-н,
хутір Федьківка, урочище «Федьківське», 1а, з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 3 260 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності групи А – окремого індивідуально визначеного
майна: будівлі трансформаторної підстанції (літ. А) загальною площею 42,0 м2, інв.
№ 204-60, 1995 р. п.; електрощита, інв. № 204-348, 1995 р. в. та башти Рожновського,
інв. № 71, 1992 р. п, що перебувають на зберіганні СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», за адресою: 23660, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, урочище
«Набережне», 1а, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання
послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи А – приміщення № 5 загальною площею 106,8 м2 у будівлі гаража літ. «Б», запасних частин – 1 550 од., матеріалів – 3101
од. та МШП – 2 121 од., що перебувають на балансі ПрАТ «Вінницьке АТП-10554», за
адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 21, з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 14 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 5 434 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності групи А – будівлі лазні загальною площею 71,3 м2,
що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ліквідованого СВАТ «Гонорівське», за адресою: 24736, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Гонорівка, вул. Центральна, 2, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з
оцінки – 15 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3 500 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення
вартості об’єкта державної власності групи Ж – лазні з обладнанням, що перебуває
на балансі ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», за адресою: 24200, Вінницька обл.,
смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а, з метою приватизації шляхом продажу на аук-
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ціоні. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 3 500 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгенійовича щодо
визначення вартості об’єкта державної власності групи Ж – їдальні загальною площею 312,6 м2 з обладнанням, що не увійшла до статутного фонду ВАТ «Жмеринське
АТП 10570» та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Альба – Трік», за адресою: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50, з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 4 137 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 21.02.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експертиз» щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщеннях поштового відділення загальною площею 146,43 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового будинку
побуту, що не увійшли під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ
«Деребчинський цукровий завод», за адресою: 23500, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Деребчин, вул. Леніна, 9, з метою продовження строку дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 300 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 2 площею
3,0 м2 у прим. № 18 технічного поверху та частина даху площею 3,0 м2 9-поверхової
будівлі адміністративного корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Державної
фіскальної служби України. Користувач – Вінницька об’єднана державна податкова
інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області за адресою: 21027, м. Він
ниця, вул. Костянтина Василенка (колишня 30-річчя Перемоги), 21, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 155,4 м2 у будівлі їдальні, що перебувають на балансі Державного навчального
закладу «Професійно-технічне училище № 21 м. Калинівки», за адресою: Вінницька

обл., Калинівський р-н, с. Нова Гребля, вул. Шкільна, 3, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 500 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 5 (52,2 м2)
на 1-му поверсі та част. № 11 (5,5 м2) на 2-му поверсі загальною площею 57,7 м2
навчально-виробничої майстерні (літ. Б), що перебувають на балансі Державного вищого навчального закладу «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж», за
адресою: 24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський,
вул. В. Стуса, 58, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 22 площею 6,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 1, що перебуває на
балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 95, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля
№ 2 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 4, що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: м. Вінниця,
вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 9, з метою укладення договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення коридору
площею 4,0 м2 на 4-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 3 (літ. А); частини нежитлового вбудованого приміщення коридору площею 4,0 м2 на 2-му поверсі (у правому
крилі) гуртожитку № 3 (літ. А), що перебувають на балансі Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, за адресою: м. Вінниця, вул. Острозького, 31, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № І площею
4,0 м2 на 6-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А); частини нежитлового
вбудованого приміщення № VІІ площею 4,0 м2 на 6-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А), що перебувають на балансі Вінницького державного педагогічного
університету ім. М. Коцюбинського, за адресою: м. Вінниця, вул. О. Довженка (колиш-
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ня Ленінградська), 31, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № ІІ
площею 4,0 м2 на 6-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А); частини нежитлового вбудованого приміщення № VІ площею 4,0 м2 на 6-му поверсі (у правому
крилі) гуртожитку № 4а (літ. А), що перебувають на балансі Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, за адресою: м. Вінниця, Острозького, 38, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 076 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Новікову Ларису Григорівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № ІІ площею
4,0 м2 на 6-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4б (літ. Б); частини нежитлового
вбудованого приміщення № VІ площею 4,0 м2 на 6-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4б (літ. Б), що перебувають на балансі Вінницького державного педагогічного
університету ім. М. Коцюбинського, за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська (колишня 50-років Перемоги), 20, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № XXVII площею
4,0 м2 на 2-му поверсі навчального корпусу № 1 (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, за адресою:
м. Вінниця, вул. Острозького, 32, з метою укладення договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 100 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 26.02.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта оренди – окремо розташованої 1/антресоль-поверхової
будівлі модуля «Кисловодськ» (літ. Ж) загальною площею 1 199,9 м2, що перебуває на
балансі Державного підприємства «Вінницький завод «Кристал», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 263 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень част. № 1 (3,63 м2), № 5
(12,1 м2) загальною площею 15,73 м2 на 11-му поверсі адміністративної будівлі (літ.
А), що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 2 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 5, № 7 – № 11)
загальною площею 168,9 м2 у прибудові спортивних приміщень (літ. А’) до одноповерхового основного корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Вінницького обласного
відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки
України, за адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів (колишня Свердлова), 3, з
метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 894 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 32 площею 21,1 м2
на 2-му поверсі будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Тульчинському районі Вінницької області, за адресою:
22800, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня Леніна), 47, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення вартості об’єкта
оренди – гідротехнічних споруд: греблі нагульного ставу «Карабелівка» (інв. № 956);
водоспуску нагульного ставу «Карабелівка» (інв. № 957); верховини нагульного ставу
«Карабелівка» (інв. № 958) за адресою: Вінницька обл., Теплицький р-н, в межах земель
Степанівської сільської ради, с. Карабелівка; дамби № 1 виросного ставу с. Грузьке (інв.
№ 960); дамби № 2 виросного ставу с. Грузьке (інв. № 961); дамби № 3 виросного ставу
с. Грузьке (інв. № 962); дамби № 4 виросного ставу с. Грузьке (інв. № 963); дамби № 5
виросного ставу с. Грузьке (інв. № 964); дамби № 6 виросного ставу с. Грузьке (інв.
№ 965); дамби № 7 виросного ставу с. Грузьке (інв. № 966); донного водоспуску виросного ставу № 1 с. Грузьке (інв. № 967); донного водоспуску виросного ставу № 2 с.
Грузьке (інв. № 968); донного водоспуску виросного ставу № 3 с. Грузьке (інв. № 969);
донного водоспуску виросного ставу № 4 с. Грузьке (інв. № 970); донного водоспуску
виросного ставу № 6 с. Грузьке (інв. № 971); донного водоспуску виросного ставу № 7
с. Грузьке (інв. № 972) за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, в межах земель
Грузької сільської ради, с. Грузьке, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 9 000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 22.02.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки: гідротехнічні споруди ставів, а саме: зимували № 1, 2, 3, 4 Маневицький р-н, с. Градиськ, нагульні ставки № 1, 2, 3, 4 Маневицький р-н, с. Градиськ,
нерестові № 1, 2, 3, 4 Маневицький р-н, с. Градиськ, ставки виросні № 5, 6 Маневицький р-н, с. Градиськ, за адресою: Волинська обл., Маневицький р-н, в межах земель
Новорудської сільської ради, визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 5 000,00 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 22.02.2018
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 314,8 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 «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 650,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 93,5 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 410,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: частина даху площею 24,2 м2. Балансоутримувач: ДМУ ГУМВС
України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Осіння, 6. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 4 250,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 28,82 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 3 400,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 304,4 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 – 3 650,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 3 450,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет».
Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 3 500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет».
Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44/1. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість послуг – 3 420,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: частина даху площею 48,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Сергія
Єфремова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «Оціночна фірма «Аналітик». Вартість послуг – 4 100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,5 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро,
просп. Д. Яворницького, 21. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 520,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 107,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпро,
вул. Бердянська, 5. 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: нежитлове вбудоване приміщення площею 25,535 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 550,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 279,2 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Каштанова (Щорса), 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість
послуг – 3 650,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 248,7 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Каштанова (Щорса), 39а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість
послуг – 3 650,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 283,3 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: м. Дніпро, вул. Ларіонова, 52а. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 910,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
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16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 95,0 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 7,6 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С.
Вартість послуг – 3 910,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 143,59 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 34,2 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний
інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С.
Вартість послуг – 3 830,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 30,026 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Титова, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг –
3 750,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
19. Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-1) площею 291,9 м2 (будівля магазину
№ 15). Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Щур С. Ф.
Вартість послуг – 5 100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
20. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення групи Ж «Шаховий клуб» у складі : будівля шахового клубу літ. А-1 загальною площею 72,2 м2, ґанки
літ. а, а1, огорожа № 1, літній майданчик – вимощення – «І». Балансоутримувач: ПАТ
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, пл. Гірницької
Слави, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 7 020,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
21. Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери група Ж – база відпочинку «Сосновий
бор» (за спеціалізацією 1.1, 1.2,1.5, 1.7). Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський
трубний завод». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орловщіна,
пров. Лісний, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість
послуг – 14 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
22. Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери група Ж – дитяча дача «Сосенка» (за
спеціалізацією 1.1, 1.2,1.7). Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський трубний
завод». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орловщіна, пров.
Лісний, 8а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
послуг – 16 500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 13.02.2018
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих приміщень ( поз. 18, 26, 27, 28, 30) загальною площею 119,1 м2 адмінбудівлі літ. АА’, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Яроцька, 5а з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ПП «Бізнес-Експерт» на таких умовах: вартість послуг з оцінки –
2 100 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення магазину (ХХVІ за планом) площею 8,5 м2 на підвальному поверсі навчально-лабораторного корпусу літ. А, місцезнаходження об’єкта
оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності –
ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 400 грн, термін
виконання – 5 днів;
частини вбудованого приміщення вестибуля (поз. 45) площею 9,12 м2 будівлі
навчально-лабораторного корпусу літ. А, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14 з метою продовження договору оренди,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Бізнес-Експерт»
на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 100 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 15.02.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ФОП Перевая Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
частини замощення ІІ (майданчик для тимчасового паркування автомобілів) загальною площею 40,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: розташований на території Національного заповідника «Хортиця» у районі між «Національним клубом» та
зупинкою «Музей» в м. Запоріжжі, о. Хортиця. Балансоутримувач майна: Національний
заповідник «Хортиця». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 005 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
нежитлових приміщень № 2-1, № 2-2, № 2-3 та балкона загальною площею
284,1 м2 другого поверху окремо розташованої будівлі (літ. А-2). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 17а. Балансоутримувач майна: Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Вартість
виконання робіт з оцінки – 4 005 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору.
ПП «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень з № 119 до № 123 включно; № 128; № 130; № 131; № 132
площею 380,7 м2, частини приміщення № 126 площею 66,65 м2, загальною площею
447,35 м2 на четвертому поверсі будівлі (літ. А-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 1. Балансоутримувач майна: Запорізький національний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 974 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
ФОП Паламарчук Лідію Павлівну на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
вбудованих в перший поверх нежитлового будинку (літ. А-11, реєстровий номер
02360576.31.АААДЕЕ919) частин нежитлових приміщень № 79-4, 79-5, 79-6, 79-7,
79-8, 79-9, 79-10, 79-11, 79-12, 79-13 площею 119,0 м2 та частини коридору № 75-2
спільного користування 1-го поверху площею 20,9 м2, загальною площею 139,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 75. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору;
ФОП Башірову Ларису Олексіївну на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 262 площею 14,2 м2 технічного поверху будівлі (літ. А-10).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 77. Балансоутримувач майна: ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному
розвитку України». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частин стіни приміщення ІІІ площею 1,5 м2 першого поверху; частин стіни приміщення І площею 1,5 м2 другого поверху; частин стіни приміщення І площею 1,5 м2
третього поверху; частин стіни приміщення І площею 1,5 м2 четвертого поверху; частин стіни приміщення І площею 1,5 м2 п’ятого поверху будівлі (літ. А-5), реєстровий
№ 00493698.1.БЕШСНП6305, за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп.
50-річчя Перемоги, 22;
частин стіни приміщення ІІІ площею 1,5 м2 першого поверху; частин стіни приміщення ІІ площею 1,5 м2 другого поверху; частин стіни приміщення ІІІ площею 1,5 м2
третього поверху; частин стіни приміщення ІІІ площею 1,5 м2 четвертого поверху; частин стіни приміщення площею 1,5 м2 технічного поверху будівлі (літ. А-4), реєстровий
№ 00493698.1.БЕШСНП6308, за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп.
Богдана Хмельницького, 56;
частин стіни приміщення площею 1,50 м2 технічного поверху будівлі (літ. А-9), реєстровий № 00493698.1.БЕШСНП6306, за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь,
просп. 50-річчя Перемоги, 22в. Балансоутримувач майна: Таврійський державний
агротехнологічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. А-9) загальною площею
25,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69050, м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд.
131. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Запорізький професійний ліцей сервісу». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
ПП «Оціночна фірма «Аналітик» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень № 1 площею 28,5 м2 та № 2 площею 12,4 м2 будівлі (літ. А3), реєстровий номер 08680106.1.РЯТРЮВ480. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., Запорізький р-н, c. Біленьке, вул. Запорізька, 32. Балансоутримувач майна: ДП
«Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 99)». Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 992 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.02.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ФОП Перевая Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень вбудованих в одноповерхову будівлю (літ. А-1) загальною
площею 28,56 м2 (приміщення № 4 кладової – 5,1 м2, відгороджена частина приміщення № 2 залу 14,2 м2, частини приміщення № 1 – 1,0 м2 та частини приміщення
№ 2 – 8,26 м2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський р-н,
с. Зелений Гай, вул. Зелена, 14. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
ПП «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: вбудованого в одноповерхову будівлю статистики (літ. А-1), реєстровий номер
02360576.31.АААДЕЕ941, нежитлового приміщення № 4, загальною площею 29,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2.
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 974 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: вбудованих в одноповерхову будівлю статистики (літ. А-1) реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ941,
нежитлових приміщень № 5, 6 загальною площею 41,2 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2. Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 995 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
ФОП Жуган Віру Станіславівну на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 13 площею 20,6 м2 першого поверху адміністративної будівлі, літ.
А, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ505. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Соборна, 80. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 993
грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
ФОП Башірову Ларису Олексіївну на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
окремо розташованої будівлі складу (літ. А, прим. з № 1 до № 7 включно) загальною площею 1 125,0 м2, воріт № 1, № 2, паркану № 3 та вимощення І, реєстровий
№ 14373165.5.МУФЦЖЧ742. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Бердянський р-н, c. Роза, пров. Космічний, 17. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 800 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;

ФОП Добруна Анатолія Павловича на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлових приміщень з № 3 до № 10 включно загальною площею 114,4 м2 першого
поверху будівлі (літ. Д3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 995 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.

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 15.02.2018
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.
Строк вико№
Варнання робіт
Назва об’єктів
Переможець
з/п
тість
(днів)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Кімната площею 56,00 м2 та частина асфальтованого майданчиПП «Експерт – 5 100
3
ка площею 113,00 м2 за адресою: Київська обл., м. Вишгород,
Аналітик»
вул. Шкільна, 6, що перебувають на балансі ДП «Укргеоінформ»
2 Нежитлові приміщення будівлі майстерні площею 103,0 м2 та неТОВ «Європей- 5 200
5
житлові приміщення в будівлі цеху по ремонту двигунів площею
ський центр
128,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Рогозів, консалтингу
вул. Воровського, 1, що перебувають на балансі Бортницького між- та оцінки»
районного управління водного господарства ім. М. А. Гаркуші
3 Частина нежитлового приміщення № 2 площею 3,0 м2 на 1-му по- ПП «Експерт – 5000
3
версі будівлі КПП-4 (реєстровий номер 20572069.410.НЛТНПД444) Аналітик»
за адресою: Київська обл., Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»
4 Частина першого поверху речового складу площею 276,71 м2 та під- ТОВ «Європей- 5 400
4
вальне приміщення площею 431,6 м2 за адресою: Київська обл.,
ський центр
смт Гостомель, вул. Мирна, 3, що перебувають на балансі Бучанконсалтингу
ської виправної колонії (№ 85)
та оцінки»
5 Нежитлові приміщення площею 50,0 м2 на 1-му поверсі нежитлової ФОП Чебаков 4 500
3
будівлі за адресою: Київська обл., Згурівський р-н, смт Згурівка,
Олексій Івавул. Українська, 13б, що перебувають на балансі Київської міської нович
дирекції ПАТ «Укрпошта»
6 Частина нежитлового приміщення підтрибунного комплексу НаФОП Щаслива 5 000
4
вчального спортивно-оздоровчого центру площею 20,81 м2 за
Надія Зуфаадресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 92, що перебуває на рівна
балансі Університету державної фіскальної служби України
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
7 Приміщення № 101, 102 площею 21,0 м2 на 2-му поверсі будівлі
ФОП Гундарє- 4 660
2
надземних перонних бригад (інв. № 47468) за адресою: Київська
ва Алла Олекобл., Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі сіївна
ДП МА «Бориспіль»
8 Приміщення № 87 площею 11,5 м2 на 3-му поверсі будівлі лабоПП Бізнес4 800
4
раторного корпусу АТБ (інв. № 47526) з адресою: Київська обл.,
консалтинг
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
МА «Бориспіль»
9 Приміщення № 88 площею 23,6 м2 на 3-му поверсі будівлі лабоПП Бізнес4 800
4
раторного корпусу АТБ (інв. № 47526) за адресою: Київська обл.,
консалтинг
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
МА «Бориспіль»
10 Приміщення № 86 площею 13,30 м2 на 3-му поверсі будівлі лабо- ПП Бізнес4 800
4
раторного корпусу АТБ (інв. № 47526) за адресою: Київська обл.,
консалтинг
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
МА «Бориспіль»
11 Гідротехнічні споруди 17 ставів (згідно з переліком) за адресою:
ФОП Чебаков 34 000
10
Київська обл., Ставищенський р-н, смт Ставище, с. Розкішне, с. Ан- Олексій Іватонівка, що обліковуються на балансі ДП «Укрриба»
нович
12 Частини будівлі 21-ДПРЧ для розміщення технічних засобів та антен
ФОП Щаслива 4 850
4
оператора телекомунікацій загальною площею 8,0 м2 за адресою: Київ Надія Зуфаська обл., м. Бровари, вул. Симона Петлюри, 11а, що перебуває на
рівна
балансі 5 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Київській області
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 22.02.2018
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
Строк вико№
Назва об’єктів
Переможець Варробіт
з/п
тість нання
(днів )
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
1 Нерухоме майно, а саме: будівля сироварні площею 193,3 м2,
ФОП Чебаков 25 000
прохідний пункт площею 60,7 м2, склад інвентарю площею
Олексій Іва65,5 м2, побутовий блок площею 93,9 м2, котельня площею
нович
49,4 м2, пожежний резервуар, водонапірна башта, оглядова
площадка, каналізаційна мережа, водопровідна мережа,
теплова мережа, огорожа території, очисна споруда за адресою:
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Стави, вул. Донецька, 49,
що обліковуються на балансі ДПЗД «Укрінтеренерго»
2 Приміщення № 478 на першому поверсі пасажирського термінала ПП «Експерт – 5 000
«D», інв. № 47578, загальною площею 6,1 м2 за адресою: Київ
Аналітик»
ська обл., м. Бориспіль-7, ДП «МА «Бориспіль», що перебуває
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
3 Приміщення № 261 на другому поверсі пасажирського термінала ДП «Європей- 4 900
«D», інв. № 47578, загальною площею 47,7 м2 за адресою: Киський центр
ївська обл., м. Бориспіль-7, ДП «МА «Бориспіль», що перебуває
консалтингу та
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
оцінки»
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
4 Нежитлове приміщення площею 130,2 м2 за адресою:
ТОВ
4 400
Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, Трудова,
«Аналітично31, що перебуває на балансі ВП Національного університету
консалтінговий
біоресурсів і природокористування України «Великоснітинське
центр «Епрайнавчально-дослідне господарство ім. О. В. Музиченка»
зер»
5 Нежитлове приміщення площею 6,0 м2 за адресою: Київська
ФОП Щаслива 5 000
обл., м. Васильків, вул. Гетьмана Сагайдачного (стара назва
Надія Зуфавул. Фрунзе), буд. 36, що перебуває на балансі Київської
рівна
міської дирекції ПАТ «Укрпошта»
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
6 Частина приміщення площею 8,0 м2 за адресою: м. Ірпінь,
ПП «Експерт – 4 500
вул. Університетська, 31, що перебуває на балансі Університету
Аналітик»
державної фіскальної служби України
7 Частина приміщення площею 48,0 м2 за адресою: м. Ірпінь,
ПП «Експерт – 4500
вул. Університетська, 31, що перебуває на балансі Університету
Аналітик»
державної фіскальної служби України
8 Частина приміщення площею 12,7 м2 за адресою: м. Ірпінь,
ПП «Експерт – 4 500
вул. Університетська, 31, що перебуває на балансі Університету
Аналітик»
державної фіскальної служби України
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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 16.02.2018

Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди визнано:
ТОВ «АН Експерт» по об’єкту оренди – нежитлові приміщення загальною площею
181,62 м2 , а саме: адміністративної будівлі площею 102,1 м2, будівлі гаража площею
36,4 м2, господарської будівлі площею 43,12 м2 за адресою: Кіровоградська обл.,
смт Компаніївка, вул. Вишнева (Калініна), 10, що перебувають на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, вартість робіт –
2 350,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єктах оренди:
частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі адмінбудівлі
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Пашутінська, 1,
що перебуває на балансі Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, вартість робіт – 2 348,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 днів;
нежитлове приміщення площею11,91 м2 на першому поверсі адміністративної
будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена
Маланюка, 3, що перебуває на балансі державної організації «Комбінат «Трикутник»,
вартість робіт – 2 348,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
частина бетонного замощення площею 61,99 м2 за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Московська, 210, що перебуває на балансі Кіровоградського міжрайонного управління водного господарства, вартість робіт – 2 348,00
грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єктах оренди:
частина приміщення площею 2,0 м2 на технічному поверсі будівлі гуртожитку № 1
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), Студентський бульвар, 19, що перебуває на балансі Центральноукраїнського національного технічного
університету, вартість робіт – 1 950,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
частина приміщення площею 2,0 м2 на технічному поверсі будівлі гуртожитку № 4
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Полтавська, 37,
що перебуває на балансі Центральноукраїнського національного технічного університету, вартість робіт – 1 950,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
частина приміщення площею 2,0 м2 на технічному поверсі будівлі гуртожитку № 3
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Полтавська, 35,
що перебуває на балансі Центральноукраїнського національного технічного університету, вартість робіт – 1 950,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
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 15.02.2018
Будівля 2019 (інв. № 274203) загальною площею 360,0 м2, будівля 2021/2 (інв.
№ 60009) загальною площею 360,0 м2, що обліковуються на балансі Рубіжнянського
казенного хімічного заводу «Зоря», за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Заводська, 1/3. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість
послуги – 4 800 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
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іНФОРМАЦіЯ
РВ ФДМУ по лУгАНській ОблАсті про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
ЦМк, що відбувся 20.02.2018
Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс державного підприємства
«Попаснянський вагоноремонтний завод», що обліковується на балансі ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод», за адресою: Луганська обл., м. Попасна, вул. Залізнична, 1. Переможець конкурсу – ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт» на таких
умовах: вартість послуги – 50,000 тис. грн, термін виконання роботи – 14 днів.

іНФОРМАЦіЯ
РВ ФДМУ по льВіВській ОблАсті про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 14.02.2018
Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,5 м2 у вестибулі на першому поверсі теоретичного корпусу. м. Львів, вул. Шімзерів, 3а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 280 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,5 м2 у вестибулі на першому поверсі хімічного корпусу. м. Львів, вул. Пекарська, 52. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 250 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,5 м2 у вестибулі на першому
поверсі корпусу патологічної анатомії. м. Львів, вул. Пекарська, 52. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 400 грн.
Будівлі загальною площею 1 245,5 м2, а саме: свинарник літ. «1-Г» загальною площею 472,3 м2, кормокухня літ. «1-Д» загальною площею 427,5 м2, ізолятор тварин літ.
«1-Ж» загальною площею 250,3 м2, кролятник літ. «1-К» загальною площею 95,4 м2.
Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська, 194. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 5 100 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 19,6 м2 на другому поверсі
Стоматологічного медичного центру. м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 400 грн.
іНФОРМАЦіЯ
РВ ФДМУ по льВіВській ОблАсті про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.02.2018
Частина нежитлового приміщення загальною площею 17,8 м2, а саме: приміщення
№ 5 площею 8,5 м2 та приміщення № 6 площею 9,3 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі. Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 232 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення (№ 20, 27, 28) загальною площею 97,2 м2 на
першому поверсі виробничого корпусу. м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 234 грн.
Площадка площею 432,0 м2, яка є складовою частиною замощення навчального сектору. Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 400 грн.
Площадка площею 1 584,0 м2, яка є складовою частиною кафедри механізації
переробки та зберігання с/г продукції. Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни,
вул. Т. Шевченка, 4. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 400 грн.
Контора зі складськими приміщеннями (літ. А-1) – 248,9 м2. Львівська обл., м. Моршин, вул. Привокзальна, 45а. Мета оцінки – визначення розміру збитків, що призвели
до завдання майнової шкоди державі, з метою компенсації. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 4 981 грн.

лі, що перебуває на балансі Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів
України» (адміністрація Миколаївського морського порту), за адресою: м. Миколаїв,
вул. Громадянський узвіз, 1. Вартість робіт – 2 200 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 3 к/дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення площею 11,8 м2 першого поверху адмінбудівлі, що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в
Миколаївській області, за адресою: Миколаївська обл., смт Доманівка, вул. Центральна,
44. Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
нежитлове вбудоване приміщення № 40 площею 7,5 м2 другого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу, що перебуває на балансі Вознесенського коледжу
Миколаївського національного аграрного університету, за адресою: Миколаївська
обл., м. Вознесенськ, вул. Соборності, 100. Вартість робіт – 2 400 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;
ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди: нежитлове приміщення площею 1,608 м2 першого
поверху головного входу навчального закладу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж», за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 11. Вартість
робіт – 2 500 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
РТПП Миколаївської області на об’єкти оренди:
майданчик площею 12,0 м2 на адміністративній будівлі та частина даху площею
200,0 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Управління ДАІ УМВС
України в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 1б/1.
Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні;
навчальна аудиторія № 117 площею 50,9 м2 першого поверху учбового корпусу,
що перебуває на балансі ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж», за адресою:
м. Миколаїв, вул. Нікольська, 11. Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 2 к/дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди: нежитлові вбудовані приміщення площею
21,5 м2 другого поверху чотириповерхової будівлі медсанчастини, що перебувають на
балансі ДП «НВКГ «Зоря» – «Машпроект», за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів,
45. Вартість робіт – 2 200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні;
ПП «КФ «Снейл» на об’єкт оренди: частина даху площею 98,7 м2 та частина бетонного замощення площею 6,0 м2, що перебувають на балансі Миколаївського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: Миколаївська обл., Очаківський
р-н, с. Кам’янка, вул. Очаківська, 42. Вартість робіт – 2 100 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 5 к/днів;
ФОП Васильєва Т. О. на об’єкт оренди: нежитлове приміщення площею 28,6 м2
першого поверху адмінбудівілі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Врадіївському районі Миколаївської області, за адресою:
Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 139. Вартість робіт – 2 000
грн без уврахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт оренди: будівля залізничного вокзалу площею
245,6 м2, до складу якого входять: приміщення № 1-7 площею 127,4 м2, площі загального користування – 11,4 м2, ґанок площею 7,4 м2, ґанок площею 1,5 м2 і замощення
№ I, II площею 97,9 м2, що перебуває на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська обл., Арбузинський р-н,
с. Воля, вул. Молодіжна, 43а. Вартість робіт – 2 800 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 4 к/дні.

іНФОРМАЦіЯ
РВ ФДМУ по льВіВській ОблАсті про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 26.02.2018
Частини нежитлових приміщень КПП (кімнати побачень), реєстровий номер
8680460.1.ФБТДБЯ170 (площа теплопункту – 3,5 м2), будівлі лікарні, реєстровий
номер 08680460.1.ФБТДБЯ160 (площа теплопункту – 8,3 м2), житлової будівлі, реєстровий номер 08680460.1.ФБТДБЯ159 (площа під котельню на твердому паливі –
58,2 м2) загальною площею 70,0 м2. Львівська обл., Сокальський р-н, смт Жвирка.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2 400 грн.
Нежитлове приміщення № 141 загальною площею 16,2 м2 на третьому поверсі
будівлі. м. Львів, вул. І . Франка, 61. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 225 грн.
Частина даху будівлі загальною площею 47,0 м2. м. Львів, вул. Виговського, 45а.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 2 235 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 26,8 м2. м. Львів, вул. Плужника, 2. 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.

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 22.02.2018
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки
державного майна: частини нежитлового приміщення магазину гуртожитку № 4 площею 59,3 м2 за адресою: просп. Першотравневий, 27, м. Полтава, що обліковується
на балансі Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка.
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 400,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ТОВ «Вендер Консалтинг» на проведення оцінки державного майна:
прибудованого нежитлового приміщення № 15 (бокс) площею 30,2 м2 та приміщення на першому поверсі двоповерхового адмінбудинку площею 27,7 м2, загальною
площею 57,9 м2 за адресою: вул. Сумська, 2, м. Зіньків, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДКСУ у Зіньківському районі Полтавської області. Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення у приміщенні холу добудови до адмінбудинку
УМВС України в Полтавській області зі спортивним та актовим залами площею 2,0 м2
за адресою: вул. Пушкіна, 83в, м. Полтава, що обліковується на балансі УМВС України
в Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 352,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 4,0 м2 за адресою: вул. Симона Петлюри, 64,
м. Полтава, що обліковується на балансі ДУ «Територіальне медичне об’єднання
МВС України по Полтавській області». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 307,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення к. № 169 (коридор) площею 2,0 м2 за адресою:
просп. Першотравневий, 5, м. Полтава, що обліковується на балансі Національного
юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 307,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення
оцінки державного майна: нежитлового приміщення площею 33,7 м2 за адресою: вул.
Центральна, 275, м. Глобине, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДКСУ у
Глобинському районі. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 480,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

іНФОРМАЦіЯ
РВ ФДМУ по МикОлАїВській ОблАсті про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди з метою визначення ринкової вартості державного майна для
розрахунку орендної плати, що відбувся 22.02.2018
Переможцями конкурсу визнані:
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення
площею 38,6 м2 першого поверху двоповерхової адміністративно-побутової будів-

іНФОРМАЦіЯ
РВ ФДМУ по РіВНеНській ОблАсті про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 27.02.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
нежитлове приміщення першого поверху будівлі площею 16,1 м2 за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Шубків, вул. Рівненська, 3, що перебуває на балансі Рівненської філії ДУ «Держгрунтохорона», визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання

робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі штабу площею 2,0 м2
за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, що перебуває на балансі
Полицької виправної колонії № 76, визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі штабу площею 2,0 м2
за адресою: Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Катеринівка, що перебуває на балансі Катеринівської виправної колонії № 46, визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 500 грн;
частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі площею 12,1 м2 за
адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8, що перебуває на балансі Державної податкової
інспекції у м. Рівне Головного управління Міндоходів у Рівненській області, визнано
ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн;
нежитлові приміщення поліклініки СМЧ – 3 ДП НАЕК «Енергоатом» площею 30,5 м2
за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, вул. Енергетиків, 23, що перебувають на балансі Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Міністерства
охорони здоров’я України», визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина нежитлового приміщення холу будівлі лікарні площею 10,0 м2 за адресою:
м. Вараш, вул. Енергетиків, 23, що перебуває на балансі Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони здоров’я України»,
визнано Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 496 грн;
частина даху будівлі гуртожитку площею 70,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська, 37, що перебуває на балансі Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»,
визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина будівлі гаража площею 211,1 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Шевченка, 156, що перебуває на балансі Дубровицької районної державної
лікарні ветеринарної медицини, визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина приміщення буфета площею 48,11 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща, вул. Студентська, 1, що перебуває на балансі Мирогощанського аграрного коледжу, визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина приміщення будівлі «Відділу профілактичної дезінфекції»(приміщення № 3641) площею 32,6 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, вул. Енергетиків, 25, що перебуває на балансі Державної установи «Рівненського обласного лабораторного центру
Держсанепідслужби України», визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
комплекс будівель, у складі: нежитлова будівля, цех переробки деревини, площею 1 069,9 м2 з навісом площею 400,1 м2; склад готової продукції площею 327 м2
з навісом площею 136,3 м2; цех хвойної муки площею 234,8 м2; котельня площею
215,8 м2; плодоконсервний цех площею 350 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Зарічне, вул. Центральна, 78б, 78в, 78в, 78з, 78ж, 78д, що перебуває на балансі ДП «Зарічненський лісгосп», визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 15 400 грн;
приміщення лікарні площею 21,2 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Вараш,
вул. Енергетиків, 23, що перебуває на балансі Державного закладу «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони здоров’я України», визнано Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 496 грн;
нежитлове вбудоване приміщення 1-го поверху навчального корпусу № 2 площею 16,7 м2 за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Барона
Штейнгеля, 90, що перебуває на балансі Рівненського вищого професійного училища Департаменту поліції, визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
нежитлове приміщення шостого поверху будівлі площею 27,48 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 38, що перебуває на балансі Державного підприємства Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені
Ю. М. Білоконя, визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина клубу-кафе «Сучасник» площею 25,8 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 49а, що перебуває на балансі Національного університету водного господарства
та природокористування, визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
нежитлове приміщення навчального корпусу площею 5 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. Д. Галицького, 13, що перебуває на балансі ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі», визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
нежитлові приміщення на четвертому поверсі будівлі гуртожитку площею 290,0 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська, 37, що перебувають на балансі Відокремленого
структурного підрозділу «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів
і природокористування України», визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн.
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Управління продаæó
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т. 280-42-34

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ЧЕРкАСькА ОБЛАСТь
Нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади (лазня, душова) загальною площею 12,3 м2 за адресою: 20120, Черкаська обл., Маньківський
р-н, с. Філіція, вул. Молодіжна, 11/1. Приватизовано юридичною особою, яка
єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 5 064,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 844,00 грн.

приÉНЯто ріØÅННЯ про приватизаціÞ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАйНА УкРАїНи
НАкАЗ
17.04.2018

м. Київ

№ 520

Про внесення змін до наказу Фонду державного
майна України від 04 квітня 2018 року № 478
З метою удосконалення процедури подання на публікацію інформації про прийняття рішень про приватизацію об’єктів державної власності в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Фонду державного майна України від 04 квітня 2018 року
№ 478 «Про опублікування інформації про прийняття рішень про приватизацію
об’єктів державної власності» такі зміни:
1) підпункт 1 пункту 1 викласти в новій редакції:
«1) протягом одного робочого дня з дня видання наказу щодо прийняття рішення про приватизацію відповідного об’єкта обов’язково подавати в електронному

вигляді (gazeta@spfu.gov.ua) копію такого наказу та в паперовому та електронному вигляді інформацію про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності за підписом керівника структурного підрозділу Фонду (начальника
регіонального відділення Фонду) у форматі Word за формою, що додається, до
Управління комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю
Фонду;»;
2) підпункт 1 пункту 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«у темі листа на електронну адресу (gazeta@spfu.gov.ua) обов’язково зазначати номер та дату наказу, яким прийнято рішення про приватизацію. У одному
електронному листі може бути надісланий лише один наказ з відповідною інформацією;»;
3) пункт 2 після слів «регіональних відділень» доповнити словами «відповідно до
розподілу функціональних обов’язків.».
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

іНФОРМАЦіЯ РВ ФДМУ пО ВіННиЦькій ОблАсті
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 18 квітня 2018 року № 280
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – не завершеної будівництвом садиби № 11 в кварталі №14,
розташованої за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 66, що перебуває на
балансі Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 39578073).
Зазначений об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва приватизується шляхом продажу на аукціоні.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 18 квітня 2018 року № 281
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – не завершеної будівництвом садиби № 12
у кварталі № 14, розташованої за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника,
64, що перебуває на балансі Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації (код
за ЄДРПОУ 39578073). Зазначений об’єкт малої приватизації незавершеного будівнитва приватизується шляхом продажу на
аукціоні.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 18 квітня 2018 року № 282
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будинку для приїжджих загальною площею
104,1 м2, розташованого за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Іванів, вул. Польова,30, що перебуває на балансі Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Пиківський рибцех» ПрАТ СП «Вінницярибгосп» (код за ЄДРПОУ
24899838). Зазначений об’єкт малої приватизації – окреме майно приватизується шляхом продажу на аукціоні.

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII регіональним
відділенням прийняті рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні об’єктів малої приватизації:
 Окреме майно – будівлі та споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу № 11: будівля колишньої
операторної загальною площею 21,8 м2 (літ. А), асфальтобетонна площадка площею 118,3 м2 (літ. ДП) за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Броницька Гута, вул. Шевченка, 1в. Балансоутримувач відсутній. (Наказ від 19.04.2018
№ 221).

!

іНФОРМАЦіЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказом Фонду державного майна України/регіонального відділення Фонду державного майна України по ______________________________________________ області
від ____ ______________ 20__ року № __________ прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності
_______________________________________________________________________________
(формулювання відповідно до наказу

_______________________________________________________________________________
про прийняття рішення про приватизацію об’єкта)

керівник структурного підрозділу
Фонду державного майна України/
Начальник регіонального відділення
Фонду державного майна України
__________________ __________________
(підпис)

В. Трубаров

(ПІБ)

 Окреме майно – будівлі та споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу № 3: будівля колишньої операторної
площею 10,1 м2 (літ. А), під’їзна та від’їзна площадка площею 88,4 м2 (літ. ДП), автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб), автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб1), автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб2) за адресою: Житомирська обл., Олевський
р-н, с.Білокоровичі, вул. Степана Тудора, 18а. Балансоутримувач відсутній. (Наказ від 19.04.2018 № 222).
 Незавершене будівництво цегельного заводу за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Терехове, вул. Огурцова, 38. Об’єкт повернений у державну власність. Балансоутримувач відсутній. (Наказ від 19.04.2018 № 223).
 Незавершене будівництво лазні за адресою: Житомирська обл.,Олевський р-н, с. Стовпинка, вул. Шевченка, 26а. Балансоутримувач відсутній. (Наказ від 19.04.2018 № 224).
 Незавершене будівництво клубу за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Гадзинка, вул. Шевченка, 1. Балансоутримувач відсутній. (Наказ від 19.04.2018 № 225).
 Незавершене будівництво лазні на 10 місць за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Заріччя, вул. Поліська, 38.
Об’єкт повернений у державну власність. Балансоутримувач відсутній. (Наказ від 19.04.2018 № 226).
 Незавершене будівництво дільничної лікарні на 25 ліжок за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Мала Глумча,
вул. Шевченка, 52. Об’єкт повернений у державну власність. Балансоутримувач відсутній. (Наказ від 19.04.2018 № 227).
 Незавершене будівництво дитячого садка за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Охотівка, вул. Маяковського, 36. Балансоутримувач СТОВ «Бондарівське», код за ЄДРПОУ 03743486, адреса: 11562, Житомирська обл., Коростенський
р-н, с.Бондарівка, вул. Леніна, 50. (Наказ від 19.04.2018 № 228).
іНФОРМАЦіЯ РВ ФДМУ пО М. києВУ
про прийняття рішення про приватизацію

іНФОРМАЦіЯ РВ ФДМУ пО житОМиРській ОблАсті
про прийняття рішення про приватизацію
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Додаток
до наказу ФДМУ
від 17.04.2018 № 520

Над номером працювали:
Т. М. УТЕЧЕНКО (видавнича підготовка)
Л. П. ПЮРА (дополіграфічна підготовка)

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 18 квітня 2018 року № 549 прийнято рішення приватизувати шляхом викупу ТОВ «НІКАРТ» нижчезазначений об’єкт державної власності малої приватизації:
Назва балансоутримувача,
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Орган управління
код за ЄДРПОУ
Окреме майно – нежитлові приміщення загальною 01025, м. Київ, вул. Велика Державне підприємство «Укркомун- Міністерство регіонального розвитку, будівниплощею 235,1 м2 (у підвалі – 90,2 м2, на 1-му по- Житомирська, 9, літера Б обслуговування», 16466350
цтва та житлово-комунального господарства
України
версі – 144,9 м2), що орендуються ТОВ «НІКАРТ»
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