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оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень ФДМУ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсів на право
оренди нерухомого державного майна

 І. Назва об’єкта оренди: одноповерхова будівля складу, інв. № 91000, реєстровий
№ 33689922.37.ААААЕЖ247, літ. К-1, загальною площею 48,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, що перебуває на балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 05.12.2017 становить
155 600,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат –
11 963,52 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення
конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код за
ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі
стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – січень 2018 року, яка без урахування
ПДВ становить 1 993,92 грн, при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про
незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення складу.
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, санітарноепідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу протягом місяця з моменту підписання договору оренди повинен сплатити завдаток в розмірі, не меншому ніж
орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість за висновком про вартість майна, 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 – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна
буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі
порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок
майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції
її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 10, 11, 12, 13, 14, 15 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі майстерні, інв. № 89000, реєстровий № 33689922.37.ААААЕЖ239,
літ. А-2, загальною площею 693,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, що перебуває на
балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 05.12.2017 становить
885 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат –
68 067,42 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення
конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ 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 – січень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 11 344,57 грн, при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення складу.
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, санітарноепідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу протягом місяця з моменту підписання договору оренди повинен сплатити завдаток в розмірі, не меншому ніж
орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість за висновком про вартість майна, 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 – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна
буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі
порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок
майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції
її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906, зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ
«Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди
майна, що належить до державної власності» від 15.02.2013 № 201, зі змінами.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати,
пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію
про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку (за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні конкурсної комісії
з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні (до 13.00 останнього дня) до дати
проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону у конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності),
із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати
і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
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’єктами оренди можна в робочі дні та години за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 141,49 м2 будівлі лікарні (з поліклінікою).
Місцезнаходження: м. Чернігів, просп. Миру, 217.
Орган управління: Міністерство внутрішніх справ України.
Балансоутримувач: Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Чернігівській області».
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 28.02.2018 становить
554 463,94 грн (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу:
1. До участі у конкурсі не допускаються: особи, щодо яких застосовуються санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента
України від 15.05.2017 № 133/2017; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/
або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства; фізичні
особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України
державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
2. Мета використання об’єкта оренди – розміщення аптеки, що реалізує готові ліки та буде забезпечувати населення лікарськими засобами, виготовленими в аптечних умовах, а також лікарськими
засобами, що містять підконтрольні речовини та прекурсори.
3. Термін оренди – 2 роки 364 дні.
4. Заборона суборенди та переходу права власності до третіх осіб.
5. Орендоване майно приватизації (викупу) орендарем або третіми особами не підлягає.
6. Стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 № 786, з
урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної ставки: 8 % – розміщення аптеки, що
реалізує готові ліки, за базовий місяць – березень 2018 р. становить 3 770,35 грн (без ПДВ).
7. Внесення гарантійного внеску, який становить шість стартових орендних плат – 22 622,10 грн
(двадцять дві тисячі шістсот двадцять дві гривні 10 копійок), який має бути перерахований на рахунок
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області: одержувач: РВ
ФДМУ по Чернігівській області, код за ЄДРПОУ 14243893, рахунок № 37319026013304, банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, призначення платежу: «Гарантійний
внесок (назва претендента) за участь у конкурсі на право оренди».
8. Ефективне використання орендованого майна за цільовим призначенням відповідно до мети,
вказаної у договорі оренди.
9. Безкоштовне забезпечення медичними препаратами пільгової категорії осіб (чорнобильців, інвалідів війни).
10. Впровадження дисконтної програми для незахищених верств населення.
11. Наявність ліцензії на виробництво лікарських засобів, оптову та роздрібну торгівлю лікарськими
засобами, що передбачено Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
12. Наявність ліцензії на виготовлення, зберігання, реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що передбачено Законом України «Про наркотичні засоби,
психотропні речовини та прекурсори».
13. Виконання поточного та капітального ремонту об’єкта оренди, зокрема, проведення ремонтних робіт щодо облаштування фасаду об’єкта оренди за рахунок орендаря без компенсації витрат на
їх здійснення.
14. Облаштування окремого внутрішнього входу для обслуговування пацієнтів зі сторони поліклініки.
15. Здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна проводиться у відповідності
з вимогами Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних
поліпшень орендованого державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
03.10.2006 № 1523 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.10.2006 за № 1123/12997.
16. Дотримання належних умов щодо експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню.
17. Забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта оренди.
18. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість за висновком про вартість майна, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди в порядку, визначеному законодавством, та надати
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орендодавцю та балансоутримувачу копії договору страхування орендованого майна
(страхового поліса) разом з документами, що підтверджують оплату страхового внеску, постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застрахованим.
19. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції.
20. Зобов’язання орендаря щодо попередньої сплати орендної плати за шість
місяців наперед у співвідношенні 50 % – до державного бюджету, 50 % – на рахунок
балансоутримувача протягом 10 (десяти) робочих днів від дати укладення договору
оренди. Перерахування орендної плати за шість місяців здійснюється з урахуванням
внесеного потенційним орендарем гарантійного внеску.
21. Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки
майна платнику за договором на проведення оцінки від 05.03.2018 № 02-32-09/27 у
15-денний термін після укладення договору оренди.
22. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа протягом 5 робочих днів
після отримання проекту договору оренди зобов’язані повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі відмови переможця конкурсу від укладення
договору оренди або порушення ним строку, визначеного умовами конкурсу та п. 30
Порядку, конкурсною комісією буде визначений новий переможець конкурсу відповідно до пп. 32-34 Порядку.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31.08.2011 № 906. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір
орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс.
Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до
умов конкурсу; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
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.
Кінцевий термін приймання заяв з документами від претендентів на участь у конкурсі – 24 травня 2018 року до 17.00.
Конкурс буде проведено 30 травня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 413.
У разі надходження трьох і більше заяв орендодавець залишає за собою право
змінити місце проведення конкурсу, про що претенденти будуть повідомлені додатково після затвердження списку учасників конкурсу тими засобами зв’язку, які
вкажуть у своїх заявах.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію
регіонального відділення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43 в запечатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс» 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. Документи, що подаються для участі в конкурсі, мають
бути належним чином оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.
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 учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адресою:
м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел. (0462) 77-44-95 з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по
п’ятницях – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право оренди
нерухомого державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина
нежитлового приміщення на шостому поверсі гуртожитку № 18 загальною площею 4,0 м2, що перебуває на балансі Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 14д.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.01.2018 становить 61 030,00 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 – березень 2018 року становить
259,4 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральня); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних
плат – 1 556,4 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом
перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом
надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»
(далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву; рахунок одержувача № 37313080214093; код одержувача 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ;
код банку одержувача 820172; призначення платежу – гарантійний внесок від (назва
учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна – нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Київ,

вул. Єреванська, 14д; 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 подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря
щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений
термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує
штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у
співвідношенні 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 проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; документи, які підтверджують гарантійний внесок;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати
умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству
України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», із зазначенням
назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 14.10 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ
по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по м. Києву інформацію про проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за
принципом аукціону на право оренди нерухомого державного майна, опубліковану
в газеті «Відомості приватизації» від 07.05.2018 № 37 (1161) на стор. 5 щодо об’єкта
№ 1 – нерухомого майна – частини нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 10 загальною площею 6,4 м2 за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11 час проведення конкурсу слід читати: «Конкурс буде проведено
о 14.10»; на стор. 6 щодо об’єкта № 10 – нерухомого майна – частини нежитлового
приміщення першого поверху навчального корпусу № 2, літера А загальною площею
6,0 м2 за адресою м. Київ, вул. Лабораторна, 3 час проведення конкурсу слід читати:
«Конкурс буде проведено о 14.50».

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону на право укладення
договору оренди нерухомого державного майна, що відбувся 08.05.2018
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – частини 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», конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди з переможцем конкурсу – ТОВ «ВОГ КАФЕ».

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

ІНФОРМАЦІЯ
Санаторію «Одеса» Служби безпеки України
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого майна

 Назва і місце розташування об’єкта оренди: нежитлове приміщення матеріального складу (господарського призначення) за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, за базовий місяць оренди – вересень 2017 року
становить 9 071,43 грн без ПДВ за умови використання зазначеного майна для
розміщення складів з орендною ставкою 15 %.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
1. Основним критерієм визначення переможця є найбільший запропонований
розмір орендної плати та можливість підтвердження фінансового стану орендаря та
за умови обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
2. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною
платою, визначеною за базовий місяць, але не нижчий ніж на аналогічних об’єктах
інших форм власності.
3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію.
4. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок
орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
5. Зобов’язання не зберігати і не використовувати на/в орендованому майні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.
6. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
7. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди,
запобігання його пошкодженню та псуванню, утримування майна в належному стані,
не гіршому ніж на момент передачі його в оренду.
8. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою
дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
9. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
10. 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.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 31-го
календарного дня з моменту опублікування цієї інформації. Тел. для довідок:
(048)746-57-41; (097) 996-09-92.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі
документи:
заяву про участь у конкурсі; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013
№ 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності»;
відомості про учасників конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; звiт про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської
i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що щодо нього
не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що посвiдчує особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичноi
особи як суб’єкта пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю про доходи або завiрену
в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної
особи – платника єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання
(пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання
щодо сплати орендної плати (завдатку), додатковi пропозицii до договору оренди;
повiдомлення про засоби зв’язку з учасником.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом
«Для участі в конкурсі по оренді», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Заяви про участь у конкурсі з пакетом документів до них приймаються за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52, санаторій «Одеса» Служби безпеки України, адміністративний корпус, приймальня начальника.

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

Назва органу
управління

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

1 Державна служба статистики України

найменування

реєстровий номер майна

02359981, Головне управління статистики у Донецькій області, 84506, До- Нежитлове вбудоване приміщення 1-го
нецька обл., м. Бахмут, вул. Захисників України, 7, тел. (0627) 48-20-19 поверху будівлі

02359981.1. АААДЕЕ867

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
Донецька обл., м. Дружківка,
67,5
143 464,00
2 роки 11місяців
Розміщення суб’єкта господарювання, що надає ритуальні повул. Енгельса, 43
слуги, у т. ч. продаж непродовольчих товарів
місцезнаходження

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

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежмісцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
94653199.9.АААДЕБ670 м. Житомир, вул.
13,8
57 960,00
С. Ріхтера, 20

реєстровий номер майна

13568274, Житомирська філія державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектнНежитлове приміщення на 1-му
вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел./факс 34-14-21 поверсі адмінкорпусу (літ. А)

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення буфету

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 00493698, Таврійський державний агротехнологічний університет, 72310, Запо- Нежитлові приміщення з № 45 до № 60
–
Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Ки472,3
1 539 213,00
2 роки 364 дні
і науки України
різька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 18, тел. (0619) 42-06-18
включно 2-го поверху будівлі їдальні (літ. А-3)
рилівка, вул. Приморський бульвар, 36
2 Міністерство освіти 26181890, ВСП «Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехноло- Частина даху будівлі (літ. Д-2)
–
Запорізька обл., м. Мелітополь, просп.
80,0
165 565,00
2 роки 364 дні
і науки України
гічного університету», 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. ХмельБ. Хмельницького, 44
ницького, 44, тел. (0619) 42-03-30

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

мета використання
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи (згідно з графіками заїздів відпочиваючих)
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які
надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

найменування

Державне агентство лі- 00992065, Державне підприємство «Клавдієвське лісове господарство», Склад готової продукції;
сових ресурсів України 07850, Київська обл., смт Клавдієво-Тарасове, вул. Великого Жовтня, 4, ангар;
тел. (04577) 2-62-66
побутове приміщення

реєстровий номер
майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за незалежною оцінща, м2
коюбез ПДВ, грн
Київська обл., Макарів270,0;
332 220,00;
ський р-н, с. Плахтянка,
741,0;
967 380,00;
вул. Жовтнева, б/н
40,0
66 920,00
місцезнаходження

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Провадження господарської діяльності (виготовлення пиломатеріалів)

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

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

Назва органу управління

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

найменування

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 13748119, Кіровоградська філія ДП «Укр НДІІНТВ», 25006, м. Кропивниць- Нежитлові приміщення на цота житлово-комунального господарства України
кий, вул. Соборна, 4, тел.(0522) 33-22-32
кольному поверсі будівлі

14 травня 2018 року

реєстровий номер майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Кропивницький, вул. Соборна, 4
22,3
120 790,00
5 років
Розміщення офіса
місцезнаходження

№ 39 (1163)

3

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу управління

2 Міністерство освіти і науки України
3 Державна служба статистики України

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

найменування

03070722, Професійно-технічне училище № 16 м. Мала Виска, 26200,
Частина покрівлі гуртожитку
м. Малав Виска, вул. Шевченка, 56/1, тел. (256) 5-29-66
02360926,Головне управління статистики у Кіровоградській області, 25009, Нежитлові приміщення на
м. Кропивницький, вул. Соборна, 7а, тел.(0522) 33-10-21
1-му поверсі будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
Кіровоградська обл., м. Мала Ви18,0
200 659,00
2 роки 11 місяців
ска, вул. Ватутіна, 13/56
02360926.1.АААДЕЕ992 Кіровоградська обл., м. Новомир241,4
502 595,00
10 років
город, вул. Соборності, 302

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення базової станції стільникового зв’язку
(5,0 м2) та антено-мачтової споруди (13,0 м2)
Розміщення навчальних кабінетів комунального навчального закладу

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, 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
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий
найменування
місцезнаходження
контактний телефон)
номер майна
1 Міністерство освіти 00492990, Львівський національний університет ветеринарної Нежитлові приміщення загальною площею 2,0 м2, а саме: частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі наІнформація м. Львів, вул. Пекарі науки України
медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, 79010,
вчального корпусу БТФ ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького – 1,0 м2 та частина нежитлового приміщення на 2-му поверсі
відсутня
ська, 50
навчального корпусу БТФ ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького – 1,0 м2
Львів, вул.Пекарська, 50, тел. 275-67-95

№
з/п

Назва органу
управління

загальна
площа, м2
2,0

вартість майна за неза- максимально можмета використання
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
30 230,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельних автостаном на 31.03.2018
матів, що відпускають продовольчі товари

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

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

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

Назва органу управління

1 Державна служба України з надзвичайних ситуацій
2 Державна служба України з надзвичайних ситуацій

38631015, ГУ ДСНС України у Харківській області, 61013, м. Харків,
вул. Шевченка, 8, тел. (057) 739-32-75
38631015, ГУ ДСНС України у Харківській області, 61013, м. Харків,
вул. Шевченка, 8, тел. (057) 739-32-75

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
Частина покрівлі 4-поверхової нежитлової будівлі 38631015.22.ШХРСЮЖ038 м. Харків, вул. Зоряна, 52
30,53
121 600,00
пожежного депо, літ. А-4, інв. № 1013100011
Частина покрівлі 3-поверхової нежитлової будівлі 38631015.58.ШХРСЮЖ105 м. Харків, вул. Ньютона, 132а
24,32
96 000,00
пожежного депо, літ. А-3, інв. № 1013100188
найменування

реєстровий номер майна

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 11 місяців
Розміщення телекомунікаційного обладнання
2 роки 11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3

Назва органу
управління

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

Міністерство освіти
і науки України
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство юстиції
України

05480298, Херсонський національний технічний університет, Бериславське
шосе, 24, м. Херсон, 73008, тел. (0552) 32-69-10
УМВС України в Херсонській області, м. Херсон, вул. Маяковського, 10
ДУ «Дар’ївська виправна колонія (№10), Херсонська обл., Білозерський
р-н, с. Дар’ївка

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Частина вбудованих нежитлових приміщень (на 1-му поверсі –
–
75500, Херсонська обл., м. ГеОрганізація культурно-освітньої діяльності
551,0
791
881,00
2
роки
11
місяців
269,3 м2, на 2-му поверсі – 281,7 м2) в будівлі навчального корпусу
нічеськ, вул. Центральна, 196
Нежитлові приміщення адміністративної будівлі Суворовського РВ ХМУ 08805720.1.ШВТШХО001 м. Херсон, вул. МаяковРозміщення кафе
40,8
408 294,00
1 рік
УМВС України в Херсонській області
ського 10
Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі адміністративної
–
Херсонська обл., Білозерський
Розміщення банкомата
2,0
11 499,00
2 роки 11 місяців
будівлі
район, с. Дар’ївка
найменування

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 00729051, Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу
і науки України
Уманського національного університету садівництва, вул. Незалежності,
21, м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) 3-58-00

найменування
Нежитлове приміщення
адміністративно-господарського
корпусу

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
–
вул. Незалежності,16,
м. Умань, Черкаська обл.

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
12,0
44 900,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання
документів

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

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

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
40479801, Західний офіс Держаудитслужби, 79000, м. Львів, вул. Костюш- Приміщення гаража (1-7) площею 22,7 м2 та 21432531.1.ЮДКИПА003 м. Чернівці, вул. Сторожи44,4
73 337,00
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (для власних потреб – трика, 8, тел. (032) 255-34-16
гаража (1-8) площею 21,7 м2
нецька, 70б
станом на 28.02.2018
мання автомобіля)
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. 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 освіти і науки
України
2 Міністерство освіти і науки
України
3 Державне управління справами
4 Міністерство освіти і науки
України
5 Міністерство освіти і науки
України
6 Державний комітет телебачення
та радіомовлення України
7 Верховний суд
8 Верховний суд
9 Верховний суд

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
НТУУ «Київський політехнічний інститут України імені Ігоря Сікорського», 03056, м.Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82
НТУУ «Київський політехнічний інститут України імені Ігоря Сікорського», 03056, м.Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82
31405158, Державне підприємство «Укрінвестбуд», 01024, м. Київ,
вул. Банкова, 3, тел.: 253-83-15, 253-32-46
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. 239-32-94
01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп.
Космонавта Комарова, 1, тел.: 044-497-51-51
02473145, Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Техніка», 04056, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25, тел.:
044-272-10-90
41721784, Верховний суд, 01043, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 8,
тел. 591-0907
41721784, Верховний суд, 01043, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 8,
тел. 591-0907
41721784, Верховний суд, 01043, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 8,
тел. 591-0907

Нерухоме майно – нежитлове приміщення в
корпусі Інституту міжнародних відносин
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на
1-му поверсі будівлі Медичного центру НАУ
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на
2-му поверсі будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимально
загальна
незалежною оцінможливий строк
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2
кою, грн
оренди
–
м. Київ, вул. Політехнічна, 41
22,6
561 600,00
1 рік
станом на 28.02.2018
–
м. Київ, просп. Перемоги, 37л
23,8
546 920,00
1 рік
станом на 28.02.2018
31405158.9.ФШШВЮВ017 м. Київ, вул. Флоренції, 1/11
136,9
2 193 500,00
5 років
станом на 28.02.2018
–
м. Київ, вул. Мельнико18,65
318 000,00
2 роки 364 дні
ва, 36/1
станом на 28.02.2017
–
м. Київ, вул. Гарматна, 47
20,5
368 600,00
2 роки
станом на 28.02.2018
11 місяців
02473145.2.ЮЮХКЛР568 м. Київ, вул. Обсерватор32,0
588 800,00
2 роки
на, 25
станом на 28.02.2018
11 місяців

Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на
1-му поверсі будівлі)
Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на
1-му поверсі будівлі)
Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на
1-му поверсі будівлі)

41721784.3.ТШВШЦБ012 03049, м.Київ, просп. Повітрофлотський, 28, літера Г
41721784.2.ЮДГГЛИ003 01029, м.Київ, вул. Московська, 8, корпус № 5
41721784.1. ААААЖВ085 01016, м.Київ, вул. О. Копиленка, 6

найменування
Нерухоме майно – частина даху навчального
корпусу № 18
Нерухоме майно – частина даху науковотехнічної бібліотеки
Нерухоме майно – нежитлові приміщення

35,0
29,3
35,6

673 100,00
станом на 28.02.2018
646 100,00
станом на 28.02.2018
734 400,00
станом на 28.02.2018

2 роки 364 дні
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення технічних засобів і чотирьох антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення технічних засобів і чотирьох антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення суб’єкта господарювання, що проводить діяльність
у сфері права та бухгалтерського обліку
Розміщення приватного навчального закладу (з погодинним використанням – 46 год./міс.)
Розміщення приватного закладу охорони здоров’я
Торговельний об’єкт з продажу книг, газет і журналів, виданих
українською мовою
Розміщення відділення поштового зв’язку Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта»
Розміщення відділення поштового зв’язку Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта»
Розміщення відділення поштового зв’язку Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта»

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

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

 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,4 м2 та
частина даху площею 20,7 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури». Адреса: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель та частина даху.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,75 м2. Балансоутримувач: ДНЗ «Дніпровський транспортно-економічний коледж».
Адреса: м. Дніпро, вул. Трудових резервів, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Деремешко К. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 72,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Адреса: м. Дніпро,
вул. Гоголя, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП
Лупашко Р. П. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 88,2 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Хуруджі Л. В. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 19,7 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Укрчерметавтоматика». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
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 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 192,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Дегтярьова Н. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 37,5 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро, просп.
Гагаріна, 13/15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ПП Старун М. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 100,0 м2 (корисна площа – 93,0 м2 та площа загального користування – 7,0 м2). Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Медична,
1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Горєлова
Т. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 9. Назва об’єкта: майданчик площею 25,4 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: м. Новомосковськ, вул. Спаська, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Комарова А. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: майданчики.
 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,07 м2
(у т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: 31 державна
пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області. Адреса:
м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Пульт пожежної охорони». Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель.
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 11,4 м2
(у т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: 6-й державнй
пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області. Адреса:
м. Павлоград, вул. Крилова, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Пульт пожежної охорони». Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 984,2 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, 20ж. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Риженков М. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 785,1 м2.
Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: Донецька обл., м. Волноваха,
вул. Центральна, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Риженков М. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,12 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 321,3 м2
(корисна площа – 296,8 м2 та площа загального користування – 24,5 м2). Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса: м. Павлоград, вул. Добролюбова, 9а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – БО «Міжнародний Благодійний фонд «Місія батьківський
дім». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 72,0 м2.
Балансоутримувач: Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. І. Авраменка, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Собко І. М. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 16. Назва об’єкта: частина даху площею 18,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський ливарно-механічний завод. Адреса: м. Дніпро, вул. Мічуріна, 9. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Лайфселл». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: частина даху.
 17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 584,83 м2.
Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Жовті Води, вул. І. Богуна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Центр промислових технологій та експертиз». Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель.
 18. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,3 м2
(у т. ч. 4,4 м2 – площа загального користування) та частина даху площею
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15,06 м2 (у т. ч. 2,06 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель та частини даху.
 19. Назва об’єкта: частина даху площею 110,0 м2. Балансоутримувач: ДНЗ
«Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: частини даху.
 20. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,4 м2. Балансоутримувач: Нікопольський технікум НМетАУ. Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Єлецький О. Л. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 21. Назва об’єкта: частина даху площею 20,0 м2 (у т. ч. площа загального
користування – 2,5 м2). Балансоутримувач: Експлуатаційно-технічний вузол зв’язку
Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів. Адреса: м. Підгородне,
вул. Межова, 3а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента
за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі
змінами, внесеними наказом ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за №198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5
календарних днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів,
що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 23 травня 2018 р.
Конкурс відбудеться 30.05.2018 о 10.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

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 магазину (поз. 52 за планом)
площею 15,0 м2 на четвертому поверсі будівлі літ. А навчально-лабораторного
корпусу літ. «АА/». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
(тел. (095) 539-95-58). 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 Марчук В. О. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Подібними до об’єкта оцінки є:
приміщення, частини будівель 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 приміщення поз. 109 – 144 загальною
площею 1 119,6 м2 четвертого поверху адмінкорпусу літ. А. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Токаря Михайла, 71. Балансоутримувач:
ДНЗ «Мукачівський центр професійно-технічної освіти» (тел.: (03131) 2-14-54, 3-79-07).
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: Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 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».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання
робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 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 24 травня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 31 травня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Київській області інформацію про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, опубліковану в газеті «Відомості
приватизації» № 38 (1162) від 9 травня 2018 року, вважати недійсною.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 31,5 м2
на другому та третьому поверхах адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3, що перебувають на
балансі державної організації «Комбінат Трикутник». Найменування балансоутримувача
державна організація «Комбінат Трикутник». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – 0,31474. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018 Площа земельної ділянки: 64,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області
(25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПП «Юніор Трейд
Плюс», тел. (095) 948-76-03. Подібними об’єктами є нежитлові приміщення адміністративного призначення.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, – 2,0 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення площею 372,1 м2 в одноповерховій будівлі за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне,
вул. Казакова, 32, що перебувають на балансі ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Найменування балансоутримувача: державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Козакова, 32. Мета проведення незалежної
оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
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kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.04.2018. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування
земельної ділянки: Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Казакова, 32. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки,
2). Платник робіт з оцінки: дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Ліки
України» Аптека №15, тел. (066) 337-79-12, Людмила Анатоліївна. Подібними об’єктами
є нежитлові приміщення торгового призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для
оцінки об’єкта нерухомого майна, – 2,0 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 на технічному
поверсі будівлі гуртожитку № 1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), Студентський бульвар (просп. Комуністичний), 19, що перебуває на
балансі Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград), Студентський бульвар (просп. Комуністичний), 19. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій,
тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2018.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки:
м. Кропивницький (м. Кіровоград), Студентський бульвар (просп. Комуністичний), 19.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Бур’янов Костянтин Володимирович,
тел. (095) 460-03-00. Подібними об’єктами є частини нежитлових приміщень та приміщення для встановлення обладнання операторів зв’язку.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650), застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки
менша, встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про
публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені у
пунктах 5 – 10 розділу 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.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, в яких строк виконання
робіт не перевищує 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної документації
та інформації про об’єкт оцінки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті до кімнати 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до
25.05.2018 включно у робочий час до 16.00. На конверті потрібно зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву. Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 01 червня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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: вбудоване нежитлове приміщення (частина вестибуля) на першому поверсі загальною площею 2,0 м2 у навчальному корпусі № 1.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4. Балансоутримувач:
НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Карпінського, 2/4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Гандабура Анатолій Іванович.
 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею
4,0 м2, а саме: вбудоване нежитлове приміщення (частина вестибуля) на першому поверсі площею 2,0 м2 та вбудоване нежитлове приміщення (частина
холу) на другому поверсі площею 2,0 м2 у навчальному корпусі № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 6. Балансоутримувач: НУ
«Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою 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. Карпінського, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Гандабура Анатолій Іванович.
 3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею 4,0 м2,
а саме: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у вестибулі на
першому поверсі та частина вбудованого нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у
холі на другому поверсі у навчальному корпусі № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея,
5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Гандабура Анатолій Іванович.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина бічного фасаду та парапету будівлі загальною площею 26,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (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, просп. В. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ТзОВ «Довіра Аутдор».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-5 та № 10-20 загальною
площею 270,7 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «А-2». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Шевченка, 24. Балансоутримувач:
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Шевченка, 24. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Малега Іван Юрійович.
 6. Назва об’єкта оцінки: будинки і споруди піонерського табору «Сокіл» у
кількості 24 од. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., смт Брюховичі,
вул. Лікарська, 8а. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський державний завод
«Лорта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., смт Брюховичі, вул. Лікарська,
8а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Львівський холодокомбінат «ЛІМО».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована максимальна ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, 2, 3 – 2 400,00 грн;
для об’єктів № 4, 5 – 3 000,00 грн; для об’єкта № 6 – 10 000,00 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: для № 1, 2, 3 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів); для № 4 – споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення (споруди, передавальні пристрої, конструктивні
частини будівель, призначені для їх розміщення); для № 5 – приміщення, частини
будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для № 6 – окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про
подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до
Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
ПлоДата
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
136,2 м. Миколаїв, вул. Він- Миколаївській профе- 30.04.18
1 Виробничі приміщення першого
поверху триповерхової будівлі
грановського, 62
сійний промисловий
учбового корпусу
ліцей
30.04.18
2 Нежитлові приміщення в однопо- 1 104,8 м. Миколаїв, просп. Філія «Одеське
верховій будівлі магазину
Героїв України, 93/1 управління військової
торгівлі» Концерну
«Військторгсервіс»
30.04.18
3 Комплекс будівель та споруд гос- 506,5 Миколаївська обл., ДП «Миколаївський
подарства «Кінбурнська коса»
Очаківський р-н,
морський торговельс. Покоровське,
ний порт»
вул. Римбовська, 58
359,2 Миколаївська обл.,
ДП «Миколаївський
30.04.18
4 База відпочинку «Світанок»
Березанський
морський торговельр-н, с. Рибаківка,
ний порт»
вул. Очаківська, 1в
10 693,3 Миколаївська обл.,
ДП «Миколаївський
5 База відпочинку «Портовик» у
30.04.18
складі: будинок відпочинку (6 шт.),
м. Очаків, вул. Сло- морський торговелькухня, їдальня, душова, склад № 7,
бідська (Цокуренний порт»
вагончик (2 шт.), майданчик з
ка), 220
каміном та навісом, туалет, підвал,
душова літня з щитовою, замощення асфальтове з водоколонкою,
підпірні стінки (№ 20, 21), огорожі
(№ 22, 23, 25, 26, 27, 29, 33, 18)

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області
конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях: не більше 5 днів – для приміщень, не більше 7 днів – для комплексу будівель та споруд), пропозиції щодо ціни надання послуг
з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних документів; 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 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).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити
інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта оцінки – окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі та за призначенням, приміщення, частини будівель.
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.
До підтвердних документів належать:
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).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з
претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 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, технічні приміщення), – 2,4 тис. грн; комплексу будівель та споруд – 15,0 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференцзал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн.38, телефон
робочої групи (0512) 47-04-11.

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: нежитлове приміщення площею 24,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 103, м. Полтава. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області. 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 Торгашин В. М. 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).
 2. Назва об’єкта та місцезнаходження: нежитлове приміщення (кімн. 102)
площею 18,6 м2. Місцезнаходження об’єкта: Інститутський проріз, 24, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавський національний технічний університет ім. Ю. 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: ТОВ «Інженерінговий центр «Полтава». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта: нежитлова будівля продуктового складу, літ. А площею
732,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Гребінки, 26а, м. Полтава. Балансоутримувач: Східна «Філія «Конценрну «Військторгсервіс». 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: ТОВ «Віта Юст». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень в будівлі гаража площею
254,08 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: ДУ «Кременчуцька виховна колонія». 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: ТОВ «Катарес». Основні ознаки по-

№ 39 (1163)

5

відомості
приватизації

дібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності
об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 20,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Євгена Гребінки, 3, м. Гребінка, Полтавська область.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Гребінківському районі Полтавської 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 Швець І. В. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі адмінкорпусу площею 11,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Технікумівська, 24а,
с. Писарівщина, Диканський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ДНЗ «Полтавське
вище міжрегіональне професійне училище». 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: ПФ ПАТ «Укртелеком». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, передавальні
пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
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, передбачених розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами, встановленими
в додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного
ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687, 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), – 2 500,00 грн; окремо розташована будівля – 5 000,00 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
25.05.2018 включно.
Конкурси відповідно до Положення відбудуться 31.05.2018 о 10.00 у РВ
ФДМУ по Полтавській області 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.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина будівлі гаража площею 211,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Шевченка, 156. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Бурмич Сергій Петрович. Основні
види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500,00 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі навчального корпусу площею 9,48 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Млинівська, 2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Благодійний фонд
підтримки Рівненського професійного ліцею. Основні види продукції (послуг), що
виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху гуртожитку № 3 площею 29,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Мірющенко, 62. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Ковалюк Любов Володимирівна. Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: «Мийка для вантажних автомобілів» площею
324,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Вараш, будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 48а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПП «Енергоаватех». Основні види продукції (послуг),
що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 4 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 5. Назва об’єкта оцінки: «Більярдна» площею 110,5 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Рудка, вул. Білоозерська,
1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Долина Тамара Павлівна. Основні види продукції (послуг), що виробляються:
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 4 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху адмінбудівлі площею 11,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., смт Зарічне, вул. Грушевського, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія». Основні види
продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення, частини будівель.
 7. Назва об'єкта оцінки: об’єкти бази дільниці № 10, а саме: виробничопобутовий корпус (інвентарний номер 3007/0) площею 369,1 м2; склади (інвентарний
номер 3007/1) площею 396,6 м2; виробничий майданчик № 1 (інвентарний номер
3007/2) площею 570,0 м2; виробничий майданчик № 2 (інвентарний номер 3007/3) площею 1 097,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Володимирецький
р-н, с. Стара Рафілівка, вул. Приміська, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПП «Виробничо-інформаційна фірма «Західресурссервіс». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість

об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 15 000,00 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два
та більше видів функціонального призначення.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху адміністративної будівлі площею 14,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
обл., смт Зарічне, вул. Грушевського, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Рівненська регіональна філія державного підприємства «Центр державного земельного кадастру». Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення, частини будівель.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина коридору третього поверху навчального
корпусу № 4 площею 15,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 41. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ФОП Борсук Аліса Олексіївна. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 10. Назва об'єкта оцінки: склад для запчастин площею 8,5 м2, бокс для ремонту механізмів площею 92,9 м2, піднавіс для механізмів площею 83,0 м2, прохідна площею 11,6 м2, будинок ПДУ площею 94,8 м2, заправка площею 10,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., смт Млинів, вул. Кірова, 49. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: фермерське
господарство «Млинівська чайка». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 15 000,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів
функціонального призначення).
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються
на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦЯ АПАРАТУ ФДМУ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного
04.05.2018, переможцем конкурсу щодо визначення вартості нежитлового приміщення в підвальному поверсі (з № 1 до № 20) загальною площею 279,0 м2 та нежитлового
приміщення на першому поверсі (з № 1 до № 40) загальною площею 608,0 м2, розташованих в житловому будинку за адресою: вул. Павлівська, 4 – 8, м. Київ, 01054, що
обліковуються на балансі ДП «Управління справами Фонду державного майна України»,
з метою визначення справедливої вартості нежитлових приміщень для відображення
її результатів у бухгалтерському обліку, визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ
«Консалтингова фірма «Острів». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 4,5 тис. грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 22.02.2018
1. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно площею 13 737,6 м2 (у тому числі: будівля хімчистки площею 86,6 м2; будівля санітарно-побутового корпусу площею
352,7 м2; будівля вагонозбірного цеху площею 4 921,1 м2; ангар для обмивки вагонів
площею 349,2 м2; будівля котельної площею 687,8 м2; будівля АПК з підсобними цехами
площею 2945,8 м2; будівля зберігання та видачі кисневих балонів площею 98,0 м2; будівля
колісно-роликового цеху площею 1 956,0 м2; частина будівлі ремонтно-заготівельних
цехів площею 1 574,1 м2; частина будівлі адміністративно-побутового корпусу площею
766,3 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ
«Волноваське вагонне депо» регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», код 40150216/729. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85702, Донецька обл.,
м. Волноваха, вул. Шевченка, б. 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 9 860 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
219,4 м2 першого поверху будівлі (літ. А-2) (реєстровий номер 08671583.1.АААДИА622).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Костянтинівський міський відділ (з
обслуговування міста Костянтинівка та Костянтинівського району) ГУМВС України в Донецькій області, код за ЄДРПОУ 08671583. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 10а. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 350 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 25,6 м2 першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Донецькій області, код за ЄДРПОУ 02359981. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 85700, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Гагаріна, б. 21. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 350 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 27.02.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Музичука Петра Олександровича по об’єктах:
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нежитлове приміщення площею 32,7 м2 у будівлі (літ. А-2), що перебуває на балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України», за адресою: Житомирська обл., смт Ружин, вул. О. Бурди,
53 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди;
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу, що перебуває на балансі Житомирського державного технологічного університету,
за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк
виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлове приміщення площею 31,2 м2 на 1-му поверсі адмінкорпусу (літ. А),
що перебуває на балансі Житомирської філії Державного науково-дослідного та
проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 22.02.2018
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення поз. 2-3 будівлі адміністративного будинку з прибудовами літ. А площею 21,77 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Рахівський
р-н, с. Відричка, вул. Залізнична, 30 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;
підвальних приміщень (поз. 1-10) загальною площею 281,2 м2 частини будівлі
літ. «А» за адресою: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 16/а та підвальні приміщення (поз. 1-10) загальною площею 143,9 м2 частини будівлі літ. «А» за адресою:
Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 16 з метою укладення договору оренди,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр»,
на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1 900 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 27.02.2018
Для проведення незалежної оцінки – групи інвентарних об’єктів у складі: блок складу літ. В площею 100,4 м2, корпус майстерні літ. Г-Г’ площею 1 119,5 м2; мийка машин
літ. Д площею 4,8 м2; склад запчастин літ. И площею 96,8 м2; прохідна літ. К площею
12,3 м2 разом із земельною ділянкою площею 2,2450 га, місцезнаходження об’єкта
оцінки: 89620, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська,
11 з метою приватизації об’єкта державної власності групи А разом із земельною ділянкою шляхом продажу на аукціоні, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О», на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 15 600 грн,
термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 01.03.2018
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих нежитлових приміщень (поз. 1-75 за планом) площею 8,9 м2 першого

поверху учбового корпусу літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 з метою продовження договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г., на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 1 850 грн, термін виконання – 5 днів;
частини коридору (поз. 23 за планом) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі
літ. А1, А2, А3 медичного факультету, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, пл. Народна, 1 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 2200 грн, термін виконання – 4 дні;
частини коридору (поз. II за планом) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу економічного факультету літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 3 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр», на
таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 000 грн, термін виконання – 5 днів.
IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 02.03.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди визнано ФОП Таран Олену Анатоліївну по об’єкту
оренди – нежитлові приміщення загальною площею 22,33 м2 на цокольному поверсі
будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Соборна, 4, що перебувають на балансі Кіровоградської філії державного підприємства
«УкрНДІНТВ», вартість робіт – 2 100,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 05.03.2018
Частина приміщення площею 2,0 м2 нежитлової будівлі (інв. № 101310002), що
обліковується на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області,
за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Старотаганрогська, буд. 107а. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., на таких умовах: вартість послуги – 1 800
грн, термін виконання роботи – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 28.02.2018
Нерухоме державне майно загальною площею 242,0 м2, а саме: двоповерхова будівля штабу літ. «Б-2» площею 201,4 м2 та нежитлові приміщення в підвалі будівлі КПП
літ. «В-2» площею 40,6 м2. Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Львівська.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість
робіт – 2 250 грн.
Нежитлове приміщення на другому поверсі будівлі КПП літ. «В-2» загальною
площею 52,8 м2. Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Львівська. 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 приміщення № 28 – 32 загальною площею 131,0 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу. Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса,
17. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 2 260 грн.
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Частина вбудованих нежитлових приміщень № 14, 29 – 31 загальною площею
147,0 м2 на цокольному поверсі будівлі гуртожитку (літ. «А-6»). м. Львів, вул. Генерала
Чупринки, 114. 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.
Частина нежитлового приміщення № 6 площею 30,0 м2 на першому поверсі виробничого корпусу. м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К.
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 9,2 м2 на другому поверсі 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 – 2 348 грн.
Частина нежитлового приміщення № 89 площею 87,1 м2 на третьому поверсі виробничого корпусу. м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К.
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нежитлові приміщення (підвалу) загальною площею 184,2 м2, а саме: ХІІІ-ХІХ, ХХІІ
у підвалі будівлі. м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. 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 приміщення загальною площею 600,0 м2 у будівлі корпусу № 1 (транспортний цех) літ. «2 Б-1». м. Львів, вул. Конюшинна, 24. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 250 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 21.02.2018
Вартість
Строк ви№
Переможець
виконання конання
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
з/п
конкурсу
робіт, грн робіт (дні)
1 Частина підвальних приміщень загальною площею
170,0 м2, а саме: прим. № XLII – 32,7 м2, XLIII – 23,9 м2,
XLIV – 28,7 м2, XLV – 52,6 м2, частина XLVI – 12,0 м2,
XLII – 20,1 м2 навчального корпусу Інституту туризму і
менеджменту, що обліковується на балансі ПрикарпатТзОВ «ЕКА-Захід»
1 800
5
ського національного університету імені Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201д.
Запланована дата оцінки: 31.01.2018. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди
2 Частина приміщення ремонтної майстерні площею 70,0 м2,
що обліковується на балансі Івано-Франківського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Новиця, ТзОВ «ЕКА-Захід»
1 800
5
вул. Шевченка, 1б. Запланована дата оцінки: 31.01.2018.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 05.03.2018
Вартість Строк вико№
Переможець
виконання нання робіт
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
з/п
конкурсу
робіт, грн
(дні)
1 Будівля їдальні загальною площею 1 379,5 м2, що обліковується на балансі Снятинського коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету,
ФОП Тарнопольза адресою: Івано-Франківська обл., Снятинський р-н,
ський Анатолій
4 000
4
м. Снятин, вул. Воєводи Коснятина, 63. Запланована
Пилипович
дата оцінки: 28.02.2018. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для укладення договору оренди
2 Допоміжний цех загальною площею 89 м2 гірського науково-дослідного лісництва, що обліковується
на балансі Українського науково-дослідного інституту гірського лісництва ім. Пастернака, за адресою:
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Зелена, вул. Пастернака, б/н. Запланована дата оцінки:
28.02.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
3 Приміщення загальною площею 21,4 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської філії українського державного
НДІ проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 4. Запланована дата оцінки: 28.02.2018. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди

ФОП Тарнопольський Анатолій
Пилипович

3 500

4

ФОП Тарнопольський Анатолій
Пилипович

1 550

4

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 06.03.2018
Нежитлове приміщення площею 98,5 м2 (кімн. № 220) на другому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу У-2 (інв. № 10310011), що обліковується на
балансі Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету
ім. Володимира Даля, за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Володимирська, 33.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., на таких умовах: вартість послуги – 2 150
грн, термін виконання роботи – 3 дні.

ДП НВО «Потенціал-Еко», визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 400 грн;
прохідна «П-1» площею 9,2 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська,
106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», визнано Рівненську товарну
біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 400 грн;
склад рідких матеріалів «Н-1» площею 33,2 м2, будівля ГРП «Л-1» площею 54,2 м2,
комплекс будівель та споруд мазутонасосного господарства «М-1, 2М-1» площею
337,4 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебувають на
балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 7 700 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 06.03.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки об’єкта – основні засоби, довгострокові біологічні активи, інші необоротні
матеріальні активи, нематеріальні активи, оборотні матеріальні засоби (запаси) цілісного майнового комплексу санаторію «Червона калина», розташованого за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1, що обліковується
на балансі Орендного підприємства санаторію «Червона калина», – визнано ТзОВ
«Гал-Світ». Строк виконання робіт з оцінки – 30 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 160 000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 07.03.2018
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
приміщення загальною площею 100,07 м2 за адресою: Сумська обл., м. Лебедин,
вул. Тараса Шевченка, 26 (балансоутримувач – Лебединське управління Державної
казначейської служби України Сумської області) з метою продовження дії договору
оренди визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвентарних об’єктів загальною площею 6,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 будівлі головного корпусу; 2) частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 будівлі навчального корпусу № 2; 3) частина асфальтобетонного замощення
площею 2,0 м2 біля будівлі гуртожитку № 1 за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет) з метою
продовження дії договору оренди визнано ПП «ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн.
3. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки
об’єкта – частини нежитлового приміщення площею 12,0 м2 за адресою: Сумська
обл., Білопільський р-н, смт Ульянівка, вул. Володимира Колесника, 20 (балансо
утримувач – ДП «Укрспецзв’язок») з метою передачі в оренду (об’єкт, частина якого
планується до передачі в оренду, має спеціальний дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею) не надійшло жодної заяви, конкурс вважається
таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 27.02.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення котельні літ. «А» поз. 1-7,
1-8, 1-9 загальною площею 60,9 м2 за адресою: вул. Микулинецька, 18, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської
обласної державної адміністрації, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 250 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти
оренди, що відбулися 06.03.2018
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість
№
Переможець
Мета провемісцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач робіт/строк
з/п
конкурсу
дення оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання
1 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 4 (хол) на
1 960/5 ФОП
Визначен1-му поверсі 5-поверхової будівлі головного навчальЖарихін Ю. В. ня вартості
ного корпусу, літ. А-5, інв. № 10301001, загальною
об’єкта оренди
площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ярослава
з метою переМудрого, 25, що перебуває на балансі Харківського
дачі в оренду
національного автомобільно-дорожнього університету,
02071168, тел. (057) 700-38-65
2 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 18 (хол)
1 960/5 ФОП
Визначенна 1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу,
Жарихін Ю. В. ня вартості
2
літ. А-4, інв. № 10301022, загальною площею 1,0 м
об’єкта оренди
за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 3а,
з метою перещо перебуває на балансі Харківського національнодачі в оренду
го автомобільно-дорожнього університету, 02071168,
тел. (057) 700-38-65
3 Нежитлові приміщення – кімн. № № 1, 2 (згідно з пла2 100/1 ТОВ
Визначення
ном) першого поверху 2-поверхової будівлі різноповер«Незалежна
вартості об’єкта
хового агрегатного корпусу (інв. № 125037, обліковупрофгрупа»
з метою продоється в Єдиному державному реєстрі об’єктів державної
вження догововласності за реєстровим № ППАЕВЙ 108) загальною
ру оренди
2
площею 291,4 м за адресою: м. Харків, вул. Катерининська 40/42, що перебувають на балансі Державного
підприємства Науково-дослідний технологічний інститут
приладобудування, 14310589, тел. 733-35-68
4 Нежитлові приміщення – кімн. № № 2, 4, 5, 6, 7 на
2 100/1 ТОВ
Визначення
першому поверсі 3-поверхового складського корпусу
«Незалежна
вартості об’єкта
(інв. № 125034, обліковується в Єдиному державному
профгрупа»
з метою продореєстрі об’єктів державної власності за реєстровим
вження догово2
№ ППАЕВЙ 105) загальною площею 297,5 м за адреру оренди
сою: м. Харків, вул. Катерининська 40/42, що перебувають на балансі Державного підприємства Науководослідний технологічний інститут приладобудування,
14310589, тел. 733-35-68
5 Частина нежитлового приміщення в фойє службового
1 750/3 ПФ Агентство Визначенвходу загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
«Схід»
ня вартості
вул. Сумська, 25, що перебуває на балансі Державного
об’єкта оренди
підприємства «Харківський національний академічний
до 200,0 м2 для
погодження
театр опери та балету імені М. В. Лисенка», 38385217,
розрахунку
тел. (057) 707-70-18
орендної плати
(за заявою від
сторонньої організації)
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 0-35 площею
2 185/2 ФОП
Визначен13,4 м2, № 0-36 площею 15,1 м2, № 0-37 площею
Сорокіна І. М. ня вартості
27,6 м2, № 0-41 площею 18,8 м2 на цокольному пооб’єкта оренди
версі 3-поверхової будівлі Палацу студентів, інв.
з метою пере№ 10131000057, літ. З-3, загальною площею 74,9 м2 за
дачі в оренду
адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебувають на балансі Національного технічного університету «Харківській політехнічний інститут», 02071180,
тел. (057) 707-66-00
7 Нежитлові приміщення – кімн. № № 1, 2, 3, 4 на
2 320/2 ФОП
Визначен1-му поверсі одноповерхової виробничої будівлі, інв.
Сорокіна І. М. ня вартості
2
№ 99159 (корпус № 69), загальною площею 208,68 м
об’єкта оренди
за адресою: м. Харків, Григорія Рудика, 8, що перебуває
з метою перена балансі ДНВП «Об’єднання Комунар», 14308730,
дачі в оренду
тел. (057) 707-01-72
8 Будівля (будинок № 7 літньої бази 3-місний), інв.
2 360/2 ТОВ «НезаВизначен№ 37081, літ. Д-1, загальною площею 11,5 м2 за адрележна проф- ня вартості
сою: Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Петрівське,
група»
об’єкта оренди
вул. Вовчанський шлях, 9, що перебуває на балансі
з метою переДНВП «Об’єднання Комунар», 14308730, тел. (057)
дачі в оренду
707-01-72

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 01.03.2018
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки
державного майна:
гаража площею 44,4 м2 за адресою: пл. Перемоги, 11, смт Нові Санжари, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДКСУ у Новосанжарському районі. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 400,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 91,0 м2 за адресою: вул. Стрітенська, 49, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського коледжу Національного технічного
університету «ХПІ». Мета оцінки – продовження договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 3,0 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23,
м. Полтава, що обліковується на балансі ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія». Мета оцінки – продовження договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1 300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення в корпусі № 1 площею 20,9 м2 за адресою:
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; частини нежитлового приміщення в корпусі № 2 площею 20,2 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20; частини нежитлового приміщення в корпусі № 3 площею
123,1 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; частини нежитлового приміщення в корпусі № 5 площею 23,8 м2 за адресою: Полтавська
обл., м. Кременчук, бульв. Пушкіна, 3; частини нежитлового приміщення в корпусі
№ 7 площею 9,1 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева,
21/1; частини нежитлового приміщення в корпусі № 1 площею 17,4 м2 за адресою:
Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Героїв Бресту, 37, що обліковуються на балансі
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; їдальні
коледжу площею 85,0 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Чумацький шлях, 7, що обліковується на балансі Коледжу Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1 700,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 3,0 м2 за адресою: вул. Центральна, 275, м. Глобине, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДКСУ у Глобинському районі.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 300,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення
оцінки державного майна: нежитлового приміщення в будівлі поліклінічного блоку
площею 14,2 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 договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1 344,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного майна, що відбувся 26.02.2018
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 28,7 м2 в адміністративній
будівлі, що перебуває на балансі Олешківського об’єднаного управління Пенсійного
фонду України Херсонської області, за адресою: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Пролетарька, 52, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 2 300 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.02.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
стоянка для автомобілів площею 4500 м2 и за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, що перебуває на балансі філії «Волинський державний обласний
навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс», визнано ПП «Оцінка та Консалтинг». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 500 грн;
будівля їдальні «Б-2» площею 1 812,6 м2 та будівля виробничого корпусу з
адміністративно-побутовими приміщеннями «А-6» площею 11 368,04 м2 за адресою:
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебувають на балансі ДП НВО
«Потенціал Еко», визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 7 400 грн;
асфальтована площадка (маневровий майданчик) площею 7 800,0 м2 за адресою:
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 35, що перебуває на балансі Рівненського автотранспортного коледжу НУВГП, визнано ПП «Оцінка та Консалтинг». Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 7 200 грн;
металеві склади «Ж-1» площею 198,3 м2, металеві склади «З-1» площею 227,5 м2
за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебувають на балансі

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного майна, що відбувся 02.03.2018
У зв’язку з відмовою орендаря від оренди державного майна вважати конкурс по
об’єкту: нежитлове приміщення № V адміністративної будівлі Дніпровського РВ ХМУ
УМВС України в Херсонській області загальною площею 12,7 м2, що перебуває на балансі УМВС України в Херсонській області, за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег,
29а, таким що не відбувся.
Вбудовані нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі їдальні загальною
площею 73,8 м2, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний
університет», за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 73б, переможець конкурсу – ПП
ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Нежитлове приміщення № 14 адміністративної будівлі Суворовського РВ ХМУ
УМВС України в Херсонській області загальною площею 13,1 м2, що перебуває на
балансі УМВС України в Херсонській області, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 10, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбулися 01.03.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення площею
21,9 м2 на першому поверсі лабораторного корпусу, що обліковується на балансі Донецького національного університету ім. Василя Стуса, за адресою: вул. Свободи, 36,
м. Хмельницький, визнано ТОВ «Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 19,8 м2 (у т. ч. площа загального користування – 1,8 м2) на сьомому поверсі лабораторного корпусу, що обліковується на балансі Донецького національного
університету ім. Василя Стуса, за адресою: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький визнано ТОВ «Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 26.02.2018
Термін
Вартість
№
Назва об’єкта
Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки СОД – переможець виконан- виконання
з/п
оцінки
ня, к/д
робіт, грн
1 Нежитлові при345,4
м. Київ, вул. Василь- ПП «ТОМАС & СІ2
4 070
міщення
ківська, 1, корпус № 6 МОНОВА»
2 Нерухоме майно, 186,5 (у т. м. Київ,
ПП «Експерт3
6 000
а саме: нежитлова ч. 115,7 , вул. Знам’янська, 43 Аналітик»
будівля (літ. «А»), 53,7, 17,1)
гараж (літ. «Б»),
гараж (літ. «В»)
3 Нежитлове при37,6
м. Київ, вул. ГарПП «ТОМАС & СІ2
3 460
міщення
матна, 2
МОНОВА»
4 Нежитлове при35,6
м. Київ, вул. ГарФОП Щаслива Н. З.
2
3 420
міщення
матна, 2
5 Нежитлове при21,0
м. Київ, вул. П. Бол- ПП «Гарант2
3 410
міщення
бочана, 4а
Експерт»
6 Частина нежитло1,0
м. Київ, вул. Берди- ФОП Острик Т. В.
2
3 310
вого приміщення
чівська, 1
7 Частина нежитло1,0
м. Київ, вул. Мельни- ПП «Гарант2
3 320
вого приміщення
кова, 46
Експерт»
8 Нежитлове при104,2
м. Київ, вул. ПразьФОП Щаслива Н. З.
2
3 560
міщення
ка, 5
9 Нежитлове при8,1
м. Київ, вул. Він
ТОВ «Укрспецек2
3 450
міщення
ницька, 10
сперт»
10 Нежитлове при119,9
м. Київ, вул. Героїв
ПП «ТОМАС & СІ2
3 610
міщення
Дніпра, 35
МОНОВА»
11 Частина нежитло99,0
м. Київ, вул. Антоно- ФОП Щаслива Н. З.
2
3 570
вого приміщення
вича (Горького), 152
12 Нежитлові при57,1
м. Київ, вул. Стрітен- ПП «Гарант2
3 700
міщення
ська, 7/9
Експерт»
13 Нежитлове при26,0
м. Київ, вул. СтароФОП Щаслива Н. З.
2
3 400
міщення
сільська, 2
14 Частина нежитло2,0
м. Київ,
ТОВ «Аналітично3
3 950
вого приміщення
вул. Солом’янська, 7а консалтинговий
центр «Епрайзер»
15 Частина нежитло2,0
м. Київ, вул. М. Бой- ПП «Експерт3
3 300
вого приміщення
чука (Кіквідзе), 32а
Аналітик»
16 Частина нежитло93,3
м. Київ, вул. Героїв
ПП «Гарант2
3 800
вого приміщення
Оборони, 11
Експерт»
17 Нежитлове при19,6
м. Київ, вул. Обсерва- ТОВ «Укрспецек2
3 520
міщення
торна, 25
сперт»
18 Нежитлове при349,6
м. Київ, бульв. Друж- ПП «Гарант2
3 900
міщення
би Народів, 28
Експерт»
19 Нежитлове при36,3
м. Київ, вул. Академі- ФОП Щаслива Н. З.
2
4 000
міщення
ка Янгеля, 3
20 Частина нежитло4,0
м. Київ, вул. Ломоно- ТОВ «Укрспецек2
3 310
вого приміщення
сова, 35
сперт»
21 Частина нежитло5,2
м. Київ, просп. Пові- ФОП Щаслива Н. З.
2
3 320
вого приміщення
трофлотський, 31
22 Частина нежитло2,8
м. Київ, вул. Феодо- ТОВ «Укрспецек2
3 310
вого приміщення
сійська, 8/13
сперт»
23 Частина нежитло1,4
м. Київ, вул. Красилів- СПД Чайка С. О.
2
3 300
вого приміщення
ська, 8/4
24 Частина нежитло1,4
м. Київ, вул. КрасиСПД Чайка С. О.
2
3 300
вого приміщення
лівська, 6
25 Частина нежитло5,0
м. Київ, просп. Пере- ТОВ «Укрспецек2
3 350
вого приміщення
моги, 14
сперт»
26 Нежитлове при36,5
м. Київ, вул. Освіти, 4 ТОВ «Укрспецек2
3 400
міщення
сперт»
27 Частина нежитло1,48
м. Київ, вул. ЖмаПП «Гарант2
3 500
вого приміщення
ченка, 26
Експерт»
28 Частина нежитло7,44
м. Київ, вул. Берди- ТОВ «Укрспецек2
3 350
вого приміщення
чівська, 1
сперт»
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації, що відбувся 28.02.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації – єдиний майновий комплекс державного
торговельного підприємства «Гудок» за адресою: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна,
14 визнано ТОВ «Інститут розвитку нерухомості». Вартість робіт – 4 750,00 грн, строк
виконання робіт – 20 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації – єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Проектний інститут «Промзернопроект» за адресою: 04080, м. Київ,
вул. Межигірська, 83 визнано ТОВ «Інститут розвитку нерухомості». Вартість робіт –
9 500,00 грн, строк виконання робіт – 20 календарних днів.
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 12.03.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 11 (17,4 м2) на
третьому поверсі та частина даху (100,0 м2) 3-поверхової будівлі пожежного депо (літ.
А) з підвальним поверхом, що перебуває на балансі Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця,
вул. С. Наливайка, 19, 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 Мархоцького Олексія Миколайовича щодо визначення вартості об’єкта оренди – тераси (літ. а2) площею 230,9 м2 до 2-поверхової
прибудови гуртожитку № 6 (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, за адресою: м. Вінниця, вул. Д. Галицького (колишня 40-річчя Перемоги), 58а, 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 – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № ІІІ
площею 56,0 м2 гуртожитку № 5, що перебуває на балансі Вінницького національного
технічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 98, з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 300 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прокопенко Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 6 – № 11
загальною площею 242,4 м2 у підвалі навчального корпусу (літ. А1), що перебувають на
балансі Державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти № 1 м.
Вінниці», за адресою: м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського (колишня Тарногородського),
27, 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 Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1 – 88,2 м2, № 2 –
27,2 м2, загальною площею 115,4 м2 у приміщені № 25 прибудови до гуртожитку № 5,
що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету, за
адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 98, 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 Рабець Олену Миколаївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1 – № 5, № 8 – № 9)
загальною площею 122,7 м2 в одноповерховій будівлі складу ( літ. Д), що перебувають
на балансі Вінницького обласного відділення (філія) Комітету з фізичного виховання
та спорту Міністерства освіти і науки України, за адресою: 21050, 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 – 2 100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – окремо розташованої одноповерхової будівлі гаража (літ. А) загальною площею 83,9 м2; огорожа № 1 (з/б); огорожа № 2 (цегляна), що перебувають на
балансі Управління Державної казначейської служби України у Хмільницькому районі
та м. Хмільник Вінницької області, за адресою: 22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул. Столярчука, 2а, з метою продовження строку дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 3 500 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення вартості об’єкта
оренди – гідротехнічних споруд: водовипуск тип 1 зимувальних ставів 1-6 (інв.
№ 1171) – 2 шт.; водовипуск тип 2 зимувальних ставів 1-6 (інв. № 1171) – 2 шт.; водовипуски зимувальних ставів 1-6 (інв. № 1170) – 2 шт.; дамби землі зимувальних ставів
1-6 (інв. № 1162) – 6 шт.; водовипуск нерестових ставків 1-5 (інв. № 1164) – 14 шт.;
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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 землі зимувальних 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., що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», за адресою:
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Жахнівка (територія Жахнівської сільської ради, за
межами села Івонівці), з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 9 200 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 19.03.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Могозіну Оксану Леонидівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 1 площею 29,7 м2 у приміщенні № 2 в одноповерховій будівлі складу (літ. Д), що перебуває
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 – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 2 100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень магазину (літ. А) № 1 –
№ 8 загальною площею 224,6 м2 в одноповерховій будівлі торговельного комплексу, що
не увійшли під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Ободівський
цукровий завод» та перебувають на балансі приватного підприємства «Сінай», за адресою: 24357, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська,1,
з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 300 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – будівлі диспетчерської АТЦ (літ. № 36), навіс (літ. 36¹),
ґанок, загальною площею 95,9 м2, що не увійшли під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Турбівський цукровий завод», за адресою: Вінницька
обл., Липовецький р-н, смт Турбів, вул. Миру, 93, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 3 500 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 2 площею 6,0 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового адміністративного будинку (літ. А), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України. Користувач – Гайсинська
об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області, за адресою: 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, пл. Миру, 5, з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 300 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 06.03.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 44,9 м2
будівлі гаражів (літ. Г), що перебуває на балансі Житомирського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: м. Житомир, просп. Незалежності, 55а
(вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Шанін Василь Михайлович по об’єктах:
частина приміщень, що входять до складу будівлі виробничого приміщення та цеху
заготівлі столярних виробів (літ. Е) площею 139,0 м2, а саме: частина приміщення «5а»
площею 50,4 м2, частина приміщення «2а» площею 88,6 м2, що перебувають на балансі Житомирської гідрогеолого-меліоративної експедиції, за адресою: м. Житомир,
вул. Танкістів, 52 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди;
частина даху площею 26,45 м2 адмінбудівлі (для розміщення технічних засобів
та антен оператора телекомунікацій), що перебуває на балансі Малинської районної
державної адміністрації, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Соборна, 6а
(вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладання договору оренди;
ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 вестибуля навчального корпусу
№ 2 (літ. А’), що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 33 (вартість
виконання – 1 650,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди;
складські приміщення площею 179,9 м2, що перебувають на балансі Будівельного
коледжу Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою:
м. Житомир, вул. С. Бандери, 6 (вартість виконання – 1 650,00 грн, строк виконання –
4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 13.03.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнані:
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 24,5 м2 гаража № 26, що перебувають на балансі Новоград-Волинського
міського центру зайнятості, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Шевченка, 16 (вартість виконання – 1 850,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Селюк Михайло Олексійович по об’єкту: нежитлові приміщення площею
128,4 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі
Управління Державної казначейської служби України в Черняхівському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., смт Черняхів, вул. Володимирська,
13 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
майна, що відбувся 12.03.2018
Для проведення незалежної оцінки незавершеного будівництва – реконструкції
кафе-їдальні (корпус Г) під багатофункціональне приміщення, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 52 з метою переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 9 500 грн, термін виконання – 20 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
майна, що відбувся 12.03.2018
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення (поз. 3, 4, 12) загальною площею 61,5 м2 цокольного
поверху адмінбудинку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 56 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 1 900 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих нежитлових приміщень підвалу (поз. 1-11, поз. 1-12, поз. 1-13 за
планом) загальною площею 98,7 м2 у будівлі учбового корпусу (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 з метою
продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1 900 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 14.03.2018
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Переможець
конкурсу

1 Гідротехнічні споруди 16 ставів загальною площею 52,8927
га, що обліковуються на балансі державного підприємства ФОП Тарно«Укрриба», за адресою: Івано-Франківська обл., Тлумацьпольський
кий р-н, с. Хотимир. Запланована дата оцінки: 28.02.2018. Анатолій ПилиМета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
пович
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
2 Частина нежитлового приміщення загальною площею
2,0 м2 (частина прим. № 1 згідно з техпаспортом) на першому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі
Управління Державної казначейської служби України в Долинському районі Івано-Франківської області, за адресою: ПП «Дюнамїс»
Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Богдана Хмельницького, 2а. Запланована дата оцінки: 28.02.2018. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди

№ 39 (1163)

Вартість
виконання
робіт, грн

Строк виконання
робіт (дні)

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 07.03.2018
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.
Строк вико№
Назва об’єктів
Переможець – СОД
Вартість нання робіт
з/п
(днів)
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
1 Нежитлове приміщення площею 20,0 м2 за адре- ФОП Кравцов Олег
сою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. ДуІванович
4 000
3
дарків, вул. Незалежності, 46, що перебуває на
балансі Державного підприємства «Чайка»
2 Приміщення № 336 на другому поверсі пасажир- ТОВ «Консалтінг-центр»
ського термінала «D» загальною площею 6,6 м2
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль-7, «МА
5 000
4
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
3 Приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського ТОВ «ІВ ГРУП»
термінала «D» (інв. № 47578) площею 42,0 м2 за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
4 900
5
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
4 Приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського ТОВ «ІВ ГРУП»
термінала «D» (інв. № 47578) площею 40,0 м2 за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
4 900
5
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
5 Приміщення № 93,84 та частина приміщення № 78 ТОВ «ІВ ГРУП»
на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв.
№ 47578) площею 42,0 м2 за адресою: Київська
4 900
5
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
6 Приміщення № 257 на другому поверсі пасажир- ТОВ «Консалтінг-центр»
ського термінала «D» загальною площею 18,1 м2
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль-7, ДП «МА
5 000
4
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
7 Частина приміщення № 78 площею 2,0 м2 на тре- ФОП Гундарева Алла
тьому поверсі пасажирського термінала «D» (лот Олексіївна
3) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеро4 480
2
порт, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати (за заявою від сторонньої організації)
8 Частина металевого майданчика площею 3,0 м2
ПП «Експерт – Аналітик»
башти РРЛ СВЗ-3 на відмітці 40,326 м за адресою:
Київська обл., м. Славутич, Каштановий проїзд,
4 500
3
2, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»

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 16.03.2018

Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди визнано:
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 державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, вартість робіт – 1 850,00 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 державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, вартість робіт – 1 850,00 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 державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, вартість робіт – 1 850,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні;
ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єктах оренди:
нежитлове приміщення площею 11,2 м2, що перебуває на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, вул. Ореста Гуменюка, 8а, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Благовіщенському районі Кіровоградської області, вартість робіт –
2 230,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлові приміщення загальною площею 153,0 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б,
що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у
Голованівському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 2 230,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлові приміщення загальною площею 122,9 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Леніна, 33,
що перебувають на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлові приміщення загальною площею 250,9 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, пров. Вокзальний, 14б, що перебувають на балансі державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», строк виконання
робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлові приміщення загальною площею 395,0 м2 на першому та другому поверхах адміністративної будівлі головного корпусу за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Софіївська, 41, що перебувають на балансі державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України», строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлові приміщення загальною площею 31,8 м2 на першому поверсі будівлі за
адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Вокзальна, 14,
що перебувають на балансі Центральноукраїнського державного будинку художньої
та технічної творчості, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
частина даху адміністративної будівлі площею 9,13 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2, що перебуває на балансі
Державної фіскальної служби України (в оперативному управління (користуванні) Кропивницької об’єднаної державної податкової інспекції, вартість робіт – 2 230,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлові приміщення загальною площею 197,9 м2 у підвальному приміщенні
будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Вокзальна, 14, що перебувають на балансі Центральноукраїнського державного будинку
художньої та технічної творчості, вартість робіт – 2 230,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 днів;
вбудоване нежитлове приміщення площею 55,3 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25,
що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській області, вартість
робіт – 2 230,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 63,0 м2 на другому та четвертому поверхах адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25, що перебувають на балансі Управління поліції охорони в
Кіровоградській області, вартість робіт – 2 230,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
частина споруди «ВЛ-150кВ Кварцит-Мусіївка на дільницях Тимково-Мусіївка,
Кварцит-Тимково», що знаходиться: за межами населених пунктів Долинського району
на територіях Маловодянської, Першотравневої сільських рад та Долинської міської
ради Кіровоградської області, що перебуває на балансі державного підприємства
«Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд», вартість
робіт – 8 420,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
ФОП по об’єкту оренди – нежитлові приміщення адмінбудівлі (літ. А) загальною
площею 141,26 м2, нежитлові приміщення котельні (літ. В) площею 11,4 м2 за адресою:
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Гагаріна, 65б, що перебувають на балансі Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області, вартість робіт – 3 690,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 07.03.2018
Нежитлові приміщення загальною площею 180,1 м2, а саме: нежитлові приміщення цеху столярних плит площею 126,3 м2, побутові приміщення загальною площею
29,6 м2 (10,5 м2 та 19,1 м2) та будівля для зберігання лаку загальною площею 24,2 м2
(17,8 м2 та 6,4 м2) м. Львів, вул. Луганська, 3. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 250 грн.
Частина даху адміністративного будинку А-5 загальною площею 115,0 м2. м. Львів,
вул. Творча, 11, військове містечко № 48, будівля № 68. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький
Д. К. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 12.03.2018
Частина нежитлового приміщення загальною площею 20,0 м2 на першому поверсі
Стоматологічного медичного центру. м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 400 грн.
Частина нежитлового приміщення (інд. № 19) загальною площею 5,0 м2 на другому
поверсі будівлі головного корпусу. м. Львів, вул. Пасічна, 87. 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.
Частина даху площею 5,0 м2 дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку. м. Львів,
смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 18. 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.

Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 9,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 4 (будівля літ. «А-5»). м. Львів, вул. Митрополита Андрея,
5. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість
робіт – 2 354 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 49,9 м2 на першому поверсі одноповерхового виробничого корпусу. м. Львів, вул. Кривоноса, 4а. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 250 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення № 1, 52 загальною площею 63,4 м2 на першому
поверсі будівлі. Львівська обл., м. Миколаїв, бульв. Проектний, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «Національна компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість
робіт – 2 000 грн.
Частина нежитлового приміщення оздоблювального цеху загальною площею
314,5 м2. м. Львів, вул. Луганська, 3. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 255 грн.
Частина нежитлового приміщення (к. № 72) площею 13,2 м2 на другому поверсі в
будівлі гуртожитку. Львівська обл., м. Стрий, вул. Львівська, 141. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 400 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 14.03.2018
Частина нежитлового приміщення № 4 загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Данила Апостола, 11. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 280 грн.
Частина нежитлового приміщення № 1 загальною площею 2,0 м2 на першому
поверсі будівлі площею 2,0 м2. м. Львів, вул. Городоцька, 124. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 400 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення (№ 91а; 91 – 101; 117 – 119) загальною площею
331,9 м2 на третьому поверсі п’ятиповерхової будівлі. м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2 236 грн.
Державне нерухоме майно загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі нового
аеровокзалу. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 233 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення (кімн. № 28) загальною площею 515,6 м2 на
першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Плугова, 12а. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський
Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 240 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 5,7 м2 на третьому поверсі лікувального
корпусу. Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 400 грн.
Нежитлові приміщення (кімн. № 20 площею 9,4 м2 та кімн. № 34 площею 23,0 м2)
загальною площею 32,4 м2 на другому поверсі адмінбудинку. Львівська обл., м. Сокаль, вул. Тартаківська, 7. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 259 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 13,9 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі. Львівська обл., м. Мостиська, вул. Грушевського, 1а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 250 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 06.03.2018
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина даху будівлі ремонтно-механічної майстерні площею 30,0 м2 для
встановлення антенно-фідерних пристроїв та базової станції мобільного стільникового зв’язку за адресою: вул. Акімова, 26, м. Кременець, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного підприємства «Кременецьке лісове господарство»,
не проводився.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень на 2-му поверсі основної
будівлі під літ. «А» (каб. № 9, № 10 згідно з експлікацією інвентарної справи) загальною
площею 23,7 м2 за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, що перебуває на балансі
РВ ФДМУ по Тернопільській області, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 250 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 12.03.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень в адмінбудинку на 1-му поверсі (пам’ятка
архітектури місцевого значення, охоронний номер 132 М) загальною площею 42,1 м2,
у тому числі площа спільного користування – 8,7 м2 за адресою: вул. Незалежності,
25, м. Збараж, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Фінансового управління Збаразької районної державної адміністрації, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 300 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: приміщення студентської їдальні загальною площею 170,8 м2
на першому поверсі гуртожитку № 3 за адресою: вул. Академічна, 20, м. Бережани,
Тернопільська обл., що перебуває на балансі відокремленого підрозділу Національного
університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний
інститут», визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 15.03.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: окреме індивідуально визначене майно (матеріальні цінності в кількості 22 од.) за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, що перебуває
на балансі РВ ФДМУ по Тернопільській області, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
1 000 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: приміщення будівлі (літ. А), пам’ятки архітектури «Василіанський монастир» (охоронний номер 667/5), загальною площею 3 420,3 м2 (у тому числі:
приміщення підвалу загальною площею 388,6 м2, приміщення півпідвалу загальною
площею 621,6 м2, приміщення першого поверху загальною площею 1 142,2 м2, приміщення другого поверху загальною площею 1 267,9 м2) за адресою: вул. Ліцейна, 2,
м. Кременець, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Кременецько-Почаївського
державного історико-архітектурного заповідника, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 400 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля
(гараж) загальною площею забудови 117,6 м2 (літ. «Д») за адресою: вул. Наливайка. 4,
м. Теребовля, Тернопільська обл., 48101, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області, визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання
робіт з оцінки – 4 500 гривень, строк виконання робіт – 7 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного майна, що відбувся 12.03.2018
Внутрішньогосподарська меліоративна система, що складається з польового та
господарського трубопроводу від насосної станції № 7 (НС-7) на каналі Р-1 загальною
довжиною 11 812 пог. м та перебуває на балансі Каховського державного агротехнічного коледжу за межами населеного пункту на території Коробківської сільської ради
Каховського району Херсонської області», переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 8 500 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Внутрішньогосподарська меліоративна система, що складається з польового та
господарського трубопроводу від НС-5 на каналі Р-1 загальною довжиною 22 306 пог.
м та перебуває на балансі Каховського державного агротехнічного коледжу в межах
земель Коробківської сільської ради, за адресою: Херсонська обл., Каховський р-н,
с. Коробки, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 8 500 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного майна, що відбувся 16.03.2018
Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 28,6 м2 у будівлі цеху обслуговування споживачів № 2 центру поштового зв’язку № 3 (реєстровий номер
21560045.2200.АААЖЕИ934), що перебуває на балансі ХД ПАТ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, вул. Грушевського (Леніна), 12», переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Частина даху загальною площею 25,0 м2 та частина технічного поверху загальною
площею 4,0 м2 в будівлі навчального корпусу № 1 (головного корпусу), що перебуває на
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балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 12.03.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 9,96 м2 (у т. ч. площа загального користування – 1,66 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Регіонального сервісного
центру МВС в Хмельницькій області, за адресою: вул. Західно-Окружна, 11/1, м. Хмельницький визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – група інвентарних
об’єктiв у складі: приміщення на першому поверсі адмінбудинку (А1) загальною площею 53,7 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,5 м2), приміщення гаража (В1)
площею 49,3 м2 та приміщення гаража (Є1) площею 30,3 м2, що обліковується на балансі Теофіпольської районної державної лікарні ветеринарної медицини, за адресою:
вул. Небесної Сотні, 63, смт Теофіполь, Хмельницька обл. визнано ФОП Аврамчука
Ігоря Віталійовича. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 900,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 8 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 45,0 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується
на балансі Автогосподарства УМВСУ в Хмельницькій області, за адресою: пров. Коцюбинського, 33, м. Хмельницький визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності, що відбувся 13.03.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – гідротехнічні споруди ставу Михиренці (реєстровий номер 25592421.85.ААЕЖАЖ801, інв. № 2-731) а
саме: контурна та роздільна дамби, водовипуск, обвідний канал, верховинна дамба,
що обліковуються на балансі ДП «Укрриба», за адресою: Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, Михиринецька с/р, за межами с. Михиренці, в заплаві р. Случ, визнано
ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 14 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 05.03.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі
площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Територіальне
управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 6, м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт
з оцінки: ФОП Гусак О. В. Дата оцінки: 31.01.2018. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання робіт –
3 календарних дні, вартість послуг – 2 100,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на другому поверсі площею 108,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління агропромислового розвитку Жашківської районної державної адміністрації. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Захисників України, 17, м. Жашків, Черкаська обл. Платник робіт з
оцінки: Виконавчий комітет Жашківської міської ради. Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М».
Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 370,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина коридору першого поверху п’ятиповерхової будівлі площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній
промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Костін Є. В. Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання
робіт – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 100,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення одноповерхової будівлі
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Монастирищенському районі Черкаської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 103, м. Монастирище, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП «Драник Г. В.». Термін
виконання робіт – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 750,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
5. Назва об’єкта оцінки: гаражі площею 53,8 м2, навіс площею 75,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний
інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Чехова, 108а. Платник робіт з оцінки: ФОП Пасменко
Петро Петрович. Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 3 календарних дні,
вартість послуг – 2 390,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 13.03.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі в гуртожитку № 2 площею
16,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний
заклад «Монастирищенський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Тутаївська, 2, м. Монастирище, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП
Ільченко Марія Дмитрівна. Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін виконання робіт –
2 календарних дні, вартість послуг – 2 250,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі (кімн. 29, 32, 33, 34) загальною площею 106,94 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Жаданенка,
буд. 4а, м. Корсунь-Шевченківський. Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Карашинської сільської ради Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. Дата
оцінки: 31.01.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визначено ФОП Гребченко М. П. Термін виконання робіт – календарних дні, вартість
послуг – 2 286,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху навчального корпусу № 1 площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
національний університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Багратуні Олександр
Іванович. Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 3 календарних дні, вартість
послуг – 2 000,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на першому поверсі (кімн. № 16,
№ 17, № 18) площею 67,4 м2, у т. ч. спільні площі – 11,22 м2, частина приміщень гаражних боксів площею 48,54 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню садів та
виноградників» Черкаська філія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська,
120/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла». Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін виконання робіт – 2 календарних дні,
вартість послуг – 2220,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: прохідна складу площею 33,5 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Польова, 59а, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Золотарьов Володимир Олександрович. Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін виконання робіт – 2 календарних дні,
вартість послуг – 2 250,00 грн.
6. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі навчально-виробничої майстерні площею 30,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Михайлівська, 129а, м. Умань,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Білик Олександр Іванович. Дата оцінки:
28.02.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП
«Драник Г. В.». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 325,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на п’ятому поверсі
в адмінбудівлі площею 303,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Небесної Сотні, 31/1, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ПП «Арко-Грейн». Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін виконання робіт –
2 календарних дні, вартість послуг – 1 100,00 грн.
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8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на другому поверсі навчального корпусу № 1 площею 45,09 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Семенюк Лариса Віталіївна. Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 3 календарних дні,
вартість послуг – 1 200,00 грн.
9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі в фойє першого корпусу Черкаського державного технологічного університету
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Дата оцінки:
28.02.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
КТ АЕО «Фатум-М». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг –
2 390,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна,
що відбувся 12.03.2018
Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу визнано ФОП Федоренко Аллу Анатоліївну на приміщення першого поверху будівлі гаража-майстерні (літ. В, Д) загальною площею 141,7 м2 (у т. ч. приміщення:
(8-1) – 8,8 м2; (8-2) – 15,0 м2; (8-3) – 116,3 м2; (8-4) – 1,6 м2) за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Українки, 3б, що перебуває на балансі 1 Державного пожежно-рятувального
загону Управління ДСНС України у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 2 000 гривень та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбувся 13.03.2018
Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу
визнано ФОП Читайло Валентину Василівну на об’єкти:
вбудовані приміщення першого поверху будівлі навчального корпусу (літ. Б) загальною площею 52,9 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 17а, що перебувають на балансі Вищого державного навчального закладу України «Буковинський
державний медичний університет»;
частину коридору (1-21) площею 12,35 м2 першого поверху будівлі пожежного
депо з протирадіаційним укриттям № 1 на підвальному поверсі літ. А-ІІ за адресою:
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, м. Кіцмань, вул. Шевченка, буд. 2, що перебуває
на балансі 9 Державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у
Чернівецькій області.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт:
2 000 гривень та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 07.03.2018
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди) ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: нежитлове приміщення
загальною площею 21,9 м2 (кімн. № 101) першого поверху дев’ятиповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39 (вартість виконання
робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 14.03.2018
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ФОП Волченкову О. С. по об’єкту: приміщення площею 199,2 м2 будівлі гаража,
що перебуває на балансі Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту ДСНС України, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Космонавтів, 90 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: частина нежитлового приміщення площею
3,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі А-1, А1-1, А3-1, що перебуває на
балансі Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, за адресою:
Чернігівська обл., смт Куликівка, вул. Миру, 95 (вартість виконання робіт з оцінки –
2 180 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 156,1 м2 будівлі гаража, що перебувають на балансі Ніжинського міжрайонного управління водного господарства Деснянського басейного управління водних ресурсів, за адресою:
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Коцюбинського, 1в (вартість виконання робіт з оцінки – 2 170 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту: 1/6 частина водонапірної башти,
що перебуває на балансі Дігтярівського професійного аграрного ліцею, за адресою:
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, смт Дігтярі, вул. Центральна, 1 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 07.03.2018
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Нежитлові приміщення
Частина нежитлового
приміщення
Нежитлові приміщення
Нежитлові приміщення
Частина нежитлового
приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлові приміщення

9

Площа, м2

Адреса об’єкта оцінки

84,4

м. Київ, пл. Л. Українки, 1
м. Київ, вул. Борщагівська, 122
м. Київ, вул. Чигоріна, 20
м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, корпус «Б»
м. Київ, вул. Чорновола, 28/1
м. Київ, вул. Васильківська, 36
м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 6
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус № 7б
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 39/1
м. Київ, просп. Перемоги, 37л
м. Київ, вул. Політехнічна, 41
м. Київ, просп. Перемоги, 57
м. Київ, вул. Метробудівська, 5а
м. Київ, вул. Фролівська, 4
м. Київ, вул. Володимирська, 72, корп. Ж
м. Київ, вул. Левандовська, 6
м. Київ, вул. Тургенєвська, 71
м. Київ, вул. М. Бойчука
(Кіквідзе), 32
м. Київ, вул. Кіото, 27

5,0
27,3
67,6
4,0
38,71
172,0
2 200,0

Нежитлове приміщення
10 Частина даху

193,0

11 Частина даху

22,6

12 Частини нежитлового
приміщення
13 Нежитлові приміщення
14 Нежитлове приміщення
15 Частина нежитлового
приміщення
16 Частина даху та технічного поверху
17 Нежитлове приміщення
18 Нежитлові приміщення
19 Нежитлові приміщення
20 Нежитлове приміщення

23,8

4,0
173,4
75,0
4,0
9,0 (у т. ч.
1,0 та 8,0)
43,8
110,8
150,99
25,0

СОД – переможець
ФОП
Щаслива Н. З.
ПП «Фірма «Конкрет»
ФОП
Щаслива Н. З.
ФОП
Щаслива Н. З.
ФОП Острик Т. В.

Вартість
Термін
виконанвиконання робіт,
ня, к/д
грн
2
3 590
2

3 350

2

3 420

2

3 530

2

3 350

ФОП
Щаслива Н. З.
ПП «Томас & Сімонова»
ПП «Томас & Сімонова»

2

3 450

2

3 710

2

6 440

ПП «ДУАНТ»

2

4 500

ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»
ТОВ «Реноме
Груп»
ПП «ЕкспертАналітик»
ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ДУАНТ»

2

3 450

2

3 450

2

3 350

3

4 000

2

3 700

2

3 315

ПП «ГарантЕксперт»
ФОП Острик Т. В.

2

3 450

2

4 100

ПП «ГарантЕксперт»
ФОП
Щаслива Н. З.
м. Київ, вул. Академіка ТОВ «АналітичноТуполєва, 1
консалтинговий
центр «Епрайзер»

2

3 900

2

3 670

2

3 800

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.03.2018
По об’єкту державної власності групи А – окремому індивідуально визначеному
майну – УАТС (АТСК 50-200), інв. № 3, 1980 р. в., що не увійшло до статутного капіталу
ВАТ «Вінницьке АТП-10555» та перебуває на балансі ТОВ «Вінницьке АТП-10555», за
адресою: 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10б, не надійшло жодної заяви на участь
у конкурсі. Відповідно до п. 2 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, вважати конкурс таким, що не відбувся.

Над номером працювали:
О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Т. м. утеченко (дополіграфічна підготовка)

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності, що відбувся 20.03.2018
За результатами конкурсу переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП
Остренюк Людмилу Василівну для визначення розміру збитків, що призвели до завдання
майнової шкоди державі, об’єкта державної власності – внутрішніх мереж водопроводу
(інв. № 2001, рік введення в експл. – 1972) довжиною 234,5 м; внутрішніх паротеплових
мереж (інв. № 2003, рік введення в експл. – 1972) довжиною 231,4 м, які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2» та
перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький крупозавод», за адресою:
Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Десна, вул. Гагаріна, 6ж. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 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 12.03.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки:
група інвентарних об’єктів у складі: будівля адмінбудинку (літ. Д-2) загальною
площею 728,2 м2 та ремонтні бокси з операторною АЗС (літ. Г-1) загальною площею
409,9 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 30 визнано ТзОВ
«Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні, ціна виконання робіт з оцінки – 9000,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 10 календарних днів;
нежитлове приміщення – гараж (літер В-1) загальною площею 77,6 м2 разом із
земельною ділянкою за адресою: 45701, Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів,
вул. Гетьманська, 5 визнано ФОП Рак А. А., мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні, ціна виконання робіт з
оцінки – 8500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 10 календарних днів;
гараж, літер Б-1, загальною площею 64,7 м2 за адресою: 45008, Волинська обл.,
м. Ковель, вул. Драгоманова, 22 визнано ФОП Мірчук О. В., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні;
ціна виконання робіт з оцінки – 1956,80 грн, строк виконання робіт з оцінки – 9 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, який відбувся 12.03.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки:
частина адмінприміщення їдальні та клубу (А-4) площею 83,7 м2 за адресою:
43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка,11 визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД,
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1960,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні;
частина учбово-лабораторного корпусу (частина будівлі: підвал, І , ІІ поверхи)
(літер Б-3) площею 4,0 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75 визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1280,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
група інвентарних об’єктів: конюшня площею 157,1 м2, будинок єгеря площею 63,1 м 2 за адресою: 45250, Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Звірів,
вул. Мисливська,12 визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 720,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, який відбувся 22.03.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки:
приміщення свинарника та кормокухні «А-1» загальною площею 466,6 м2 за адресою: 44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ільїна, 1 визнано ТОВ
«Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; ціна виконання робіт з
оцінки – 2000,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина зовнішньої труби котельні площею 53,0 м2 та асфальтованої площадки площею 10,0 м2 за адресою: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Заводська, 23 визнано
ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; ціна виконання
робіт з оцінки – 2000,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 13.03.2018
1. Назва об’єкта оцінки: будівля розплідника для собак загальною площею 112,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений підрозділ «Шахта «1-3
«Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33621589). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Новогродівка, вул. Суворова, 24а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Конкурс не проведено
на підставі службової записки відділу укладення договорів оренди нерухомого майна.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
79,2 м2, у т. ч.: першого поверху – 65,7 м2 та другого поверху – 13,5 м2 будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Укрцинк» (код за ЄДРПОУ 00194317).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Європейська, 13. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 400 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення та частина коридору
площею 25,55 м2 та частина кровлі площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Виробничий підрозділ «Маріупольське територіальне управління» філії
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська
Залізниця», код за ЄДРПОУ 41149437. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Маріуполь, пл. Мічмана Павлова, 10. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 10,0 м2 першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» (код за ЄДРПОУ 34032208). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, 16а. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 2 400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
302,8 м2 першого та другого поверхів адміністративного будинку з ґанком. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське
№ 1» (код за ЄДРПОУ 34032208). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Вугледар, вул. Шахтарська, 16а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М.
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 320 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 51,6 м2 на
першому поверсі двоповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» (код за ЄДРПОУ 34032208).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, 16а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 300 грн,
строк виконання – 2 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна
Конкурс відбувся 13.03.2018
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих нежитлових приміщень (поз. 1-14, поз. 1-15, поз. 1-16 за планом)
загальною площею 113,5 м2 у будівлі учбового корпусу (літ. А). Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Коменського Яна Амоса, 26, з метою
продовження договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 000 грн,
термін виконання – 4 дні;
частини коридор-холу (поз. ІІ за планом) підвалу будівлі літ. А площею 2,0 м2
навчально-лабораторного корпусу АА/. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Університетська, 14, з метою укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 1 950 грн, термін виконання – 4 дні.
Конкурс відбувся 15.03.2018
Для проведення незалежної оцінки:+
колісного транспортного засобу – легкового автомобіля марки ВАЗ 21043, номер
шасі (кузова рами) Y6L2104304L007872, ХТК21043040005048, державний реєстраційний номер 070474, 2004 року випуску, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Ужгород, вул. Ф. Ракоці, 13 «А», з метою відчуження установою переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Гангура В. М. на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 2 375 грн, термін виконання – 4 дні;
колісного транспортного засобу – легкового автомобіля марки ВАЗ 21043, номер
шасі (кузова рами) Y6L2104304L007936, ХТК21043040007057, державний реєстраційний номер 070461, 2004 року випуску, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Ужгород, вул. Ф.Ракоці, 13 «А», з метою відчуження установою переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Гангура В. М. на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 2 375 грн, термін виконання – 4 дні.
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