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

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення гуртожитку площею
23,0 м2 за адресою: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 5, що обліковується на балансі
Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 5. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 5,1129 га (пропорційний площі будівлі (частині площі) під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: смт Любешів,
вул. Брестська, земельна ділянка 7. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (для обслуговування приміщень для проведення навчально-виробничого
процесу Любешівського технічного коледжу). Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 9 436 009,94 грн
станом на 02.02.2018. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частина будівель. Особа – платник робіт з оцінки: ФОП Жилко О. О.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення адмінбудівлі площею 4,2 м2 за адресою:
45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22, що обліковується на балансі Ковельської районної державної адміністрації Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл.,
м. Ковель, вул. Драгоманова, 22. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24.
Телефакс (0332) 24-34-77. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частина
будівель. Особа – платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України».
 3. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: контора № 2 загальною площею
181,8 м2, гараж на 5 автомобілів загальною площею 207,2 м2, гараж на 8 автомобілів загальною площею
653,7 м2 за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Заводська, 3, що обліковується на балансі Луцького міжрайонного управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Заводська, 3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс
(0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 1,1836 га (пропорційний площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
м. Луцьк, вул. Заводська, 3. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних
та господарських споруд. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): орієнтовно на 30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 9,0 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – комплекс будівель – нерухомість комплексного
використання. Особа – платник робіт з оцінки: ФОП Шевченко Н. А.
 4. Найменування об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставів, а саме: став № 1 Маневицький
р-н, с. Костюхновка, став № 2 Маневицький р-н, с. Костюхновка, став № 3 Маневицький р-н, с. Костюхновка, став № 1 – Виросний Маневицький р-н, с. Костюхновка, став № 2 – виросний Маневицький р-н,
с. Костюхновка, Маточники № 1, 2 Маневицький р-н, с. Костюхновка, Ставки Нерестові № 1, 2, 3, 4, 5,
6 Маневицький р-н, с. Костюхновка, Зимували № 1, 2, 3 Маневицький р-н, с. Костюхновка, Став – Накоплювач Маневицький р-н, с. Костюхновка за адресою: Волинська обл., Маневицький р-н, в межах земель Костюхнівської с/р, в межах с. Костюхнівка, що обліковуються на балансі Державного підприємства
«Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Маневицький р-н, в межах земель Костюхнівської с/р, в межах с. Костюхнівка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24.
Телефакс (0332) 24-34-77. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 5,0 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – гідротехнічні
споруди. Особа – платник робіт з оцінки: ФОП Герштун А. В.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі площею 134,2 м2 за адресою: 44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 35, що обліковується на балансі Володимир-Волинського УДКСУ Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700,
Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 35. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього:
1 594,0 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Володимир-Волинський,
вул. Ковельська, 35. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частина будівель. Особа – платник робіт з
оцінки: ФОП Завгородня О. Л.
 6. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною площею 10 262,1 м2
за адресою: 45606, Волинська обл., с. Рованці, вул. Промислова, 4, що обліковується на балансі ДП
«Луцький комбінат хлібопродуктів № 2», а саме: частина приміщень елеватора (два силосних корпуси) площею 3 353,0 м2 з виробничим стаціонарним обладнанням у кількості 50 од.; приміщення млина
загальною площею 2 073,0 м2 з виробничим стаціонарним обладнанням у кількості 255 од.; будівля
прохідної загальною площею 64,0 м2; будівля вагової № 1 загальною площею 335,0 м2; будівля складу
давальницької продукції загальною площею 504,0 м2; будівля сушки загальною площею 121,0 м2; частина будівлі адмінбудинку площею 479 м2; будівля виробничо-технічної лабораторії загальною площею
80,0 м2; будівля пожежного депо загальною площею 314,0 м2; автоприйомна загальною площею 79,0 м2;
будівля вагоновигрузного пункту загальною площею 770,0 м2; будівля складу готової продукції загальною площею 929,0 м2; будівля побутового корпусу загальною площею 852,0 м2; приміщення електропідстанції № 1 загальною площею 71,0 м2; будівля сторожової будки загальною площею 29,1 м2; будівля
тепловозного депо загальною площею 209,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45606, Волинська
обл., с. Рованці, вул. Промислова, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 2,45 га (пропорційний площі (частини площі)
будівель під об’єктом оренди з урахуванням прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Боратинська сільська рада. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
адміністративних та господарських будівель і споруд. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 9,0 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – комплекс будівель та
обладнання. Особа – платник робіт з оцінки: ТОВ «Бізнес Солюшен».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта
оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із
законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5
календарних днів; 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
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інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або)
відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів
є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4
до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти
конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332)
24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то конкурс
відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адміністративного забезпечення
РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих
дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

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

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина замощення загальною площею 6,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Ля-Сейнська, 59. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний
університет.	Платник робіт з оцінки: Приватне сільськогосподарське підприємство «Приморський». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 3 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини замощення; за функціональним призначенням: під розміщення торговельного об’єкта.
 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно: частина стіни приміщення № 26 площею
1,0 м2 другого поверху гуртожитку, літ. А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД916, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70; частина стіни приміщення № 37 площею 1,0 м2 третього поверху гуртожитку,
літ. А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД916, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70; частина стіни приміщення № 48 площею 1,0 м2 четвертого поверху гуртожитку, літ. А-5, реєстровий номер
02070849.2.АААККД916, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70; частина стіни приміщення № 59 площею 1,0 м2 п’ятого поверху гуртожитку, літ. А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД916, за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70; частина стіни приміщення № 62 площею 1,0 м2 п’ятого поверху гуртожитку,
літ. А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД885, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова, 161а; частина стіни приміщення № 71 площею 1,0 м2 четвертого поверху гуртожитку, літ. А-5, реєстровий номер
02070849.2.АААККД885, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова, 161а; частина стіни приміщення № 414
площею 1,0 м2 четвертого поверху гуртожитку, літ. А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД885, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова, 161а; частина стіни приміщення № 52 площею 1,0 м2 третього поверху
гуртожитку, літ. А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД885, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова,
161а; частина стіни приміщення № 44 площею 1,0 м2 другого поверху гуртожитку, літ. А-5, реєстровий
номер 02070849.2.АААККД885, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова, 161а; частина стіни приміщення ІІІ площею 1,0 м2 третього поверху гуртожитку, літ. А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД889,
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського/Троїцька, 46/39; частина стіни приміщення ХLІІ площею
1,0 м2 третього поверху гуртожитку, літ. А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД889, за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Жуковського/Троїцька, 46/39; частина стіни приміщення LXXVІІІ площею 1,0 м2 шостого поверху гуртожитку, літ. А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД889, за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Жуковського/Троїцька, 46/39; частина стіни приміщення ІІІ площею 1,0 м2 шостого поверху гуртожитку, літ. А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД889, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського/
Троїцька, 46/39; частина стіни приміщення СXV площею 1,0 м2 восьмого поверху гуртожитку, літ. А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД889, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського/Троїцька, 46/39;
частина стіни приміщення № 121 площею 0,5 м2 першого поверху гуртожитку, літ. А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД899, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 60; частина стіни приміщення
№ 422 площею 0,5 м2 четвертого поверху гуртожитку, літ. А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД899,
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 60; частина стіни приміщення № 622 площею 0,5 м2 шостого поверху гуртожитку, літ. А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД899, за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 60; частина стіни приміщення № 822 площею 0,5 м2 восьмого поверху гуртожитку, літ.
А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД899, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 60; частина
стіни приміщення № 28 площею 1,0 м2 другого поверху гуртожитку, літ. В-9, реєстровий номер 02070849.14.
КМФХЧХ031, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 117а; частина стіни приміщення № 42 площею
1,0 м2 четвертого поверху гуртожитку, літ. В-9, реєстровий номер 02070849.14.КМФХЧХ031, за адресою:
м. Запоріжжя, просп. Соборний, 117а; частина стіни приміщення № 47 площею 1,0 м2 п’ятого поверху
гуртожитку, літ. В-9, реєстровий номер 02070849.14.КМФХЧХ031, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 117а; частина стіни приміщення № 57 площею 1,0 м2 сьомого поверху гуртожитку, літ. В-9, реєстровий номер 02070849.14.КМФХЧХ031, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 117а; частина стіни
приміщення № 59 площею 1,0 м2 дев’ятого поверху гуртожитку, літ. В-9, реєстровий номер 02070849.14.
КМФХЧХ031, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 117а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Платник
робіт з оцінки: Підприємство «Добробут» первинної організації профспілки студентів, аспірантів та докторантів Запорізького національного технічного університету. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини стін приміщень будівель площею до 20,0 м2; за функціональним
призначенням: для розміщення передавальних пристроїв.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення технічного поверху площею 8,0 м2 (приміщення VIII площею 6,0 м2 та площі спільного користування площею 2,0 м2) та частина даху
будівлі гуртожитку (літера А-9) площею 75,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Козача, 35. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Запорізька дирекція Українського Державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Платник
робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018.
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Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, конструктивні частини
будівель, призначені для розміщення передавальних пристроїв.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина сходової клітки № 184 площею 1,5 м2
першого поверху головного корпусу літ. А-3-4, А3-2, А4; А5, реєстровий номер
02070849.2.АААККД923, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64; частина коридору № 392 площею 1,5 м2 другого поверху головного корпусу літ. А-3-4;
А3-2, А4; А5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД923, за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, буд. 64; частина приміщення № 30 площею 1,5 м2 першого поверху
учбового корпусу літ. А-2, А1-2, реєстровий номер 02070849.2.АААККД997, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Цимлянська, буд. 23. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Сірий Олександр
Борисович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200,00 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель площею до 20,0 м2; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 74,7 м2 (приміщення № 222 (107) площею за внутрішніми замірами
55,0 м2; частина приміщення коридору № 105 площею за внутрішніми замірами 19,7 м2) другого поверху адміністративної будівлі різної поверховості, літ.
А-3, літ. А-11, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕ919. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 75. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне
управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Кравченко
Ольга Дмитрівна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним
призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 177 площею 9,4 м2 третього поверху та частина покрівлі площею 5,0 м2, загальною площею 14,4 м2 будівлі
цирку (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди, укладеного між
ДП «Запорізький державний цирк» та ПрАТ «ВФ Україна» за погодженням регіональним відділенням розміру орендної плати. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький
державний цирк». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 3 200,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, конструктивні частини будівель, призначені для розміщення
передавальних пристроїв.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина замощення загальною площею 14,0 м2 з
торця будівлі (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Михайла Грушевського, 19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний
педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького. Платник робіт з оцінки: ФОП
Дубінін Володимир Іванович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини замощення; за функціональним призначенням: під розміщення торговельного об’єкта.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина замощення загальною площею 11,0 м2 з
торця будівлі (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Михайла Грушевського, 19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького. Платник робіт з оцінки: ФОП Давидов Едгар Едуардович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3 200,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини замощення; за функціональним призначенням: під розміщення торговельного об’єкта.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина замощення загальною площею 16,0 м2 з
торця будівлі (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Михайла Грушевського, 19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний
педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького. Платник робіт з оцінки: ФОП
Коромисліченко Олександр Вікторович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини замощення; за функціональним призначенням: під розміщення торговельного об’єкта.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що
проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну доку
ментацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу, назву
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної
діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту
оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація
про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та
(або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема,
подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному
окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних
днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті
на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент
до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50;
226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10) до
15.00 24.05.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 31.05.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

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

 1. Будівля «Табельна» (інв. № 1030001) площею 23,2 м2 за адресою: Київ-

ська обл., смт Гостомель, вул. Мирна, 3, що перебуває на балансі ДП «Підприємство
Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 85)». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Кохненко С. Я.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 5 900,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі, адміністративного, виробничого та складського призначення.
 2. Виробничі будинки під літерами «А» площею 1 593,9 м2, «В» площею
9,9 м2, «Д» площею 64,4 м2, «Ж» площею 682,0 м2; два асфальтових майданчика
загальною площею 14 042,6 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський
р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 63, що перебувають на балансі ДП
«Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Софія». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 10 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі адміністративного,
виробничого та складського призначення, а також споруди, зокрема аналогічного
функціонального призначення.
 3. Гідротехнічні споруди: 1) водовипуск ставу № 5 «Рубченки» (інв. № 200/53);
2) гребля ставу № 5 «Рубченки» (інв. № 197/1); 3) скидний канал довжиною 342 м для
літньо-маточних ставів № 4, 5 та нерестових ставів № 1-4 розташовані за адресою:
Київська обл., Володарський р-н, с. Рубченки, що перебувають на балансі ДП «Укр
риба». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ФОП Дем’янчук І. П. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 7 100,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення.
 4. Підвальне приміщення площею 99,2405 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 24, що перебуває на балансі Головного управлін-
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ня національної поліції в Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Саяхдінов Р. Ф. Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельно-адміністративного призначення, нерухомість для закладів громадського харчування.
 5. Приміщення № 1-22 загальною площею 15,3 м2 у будівлі їдальні (інв.
№ 49) згідно з поверховим планом на будівлю літ. «Б» та майданчик площею
16,0 м2, покритий тротуарною плиткою, біля будівлі їдальні (інв. № 49) за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, що перебувають на
балансі ДП «Київський військовий деревообробний завод». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Пастернак І. О.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельно-адміністративного,
торговельного призначення, а також споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 6. Нежитлові виробничі приміщення складу вуглекислих балонів (інв.
№ 3_3) площею 63,0 м2; нежитлові виробничі приміщення в будівлі складу балонів (інв. № 2_4) площею 23,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, Промвузол, що перебувають на балансі ДП «Завод порошкової металургії». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Завод
вуглецевих композитивних матеріалів». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель виробничого, виробничо-складського або складського призначення.
 7. Приміщення № 256 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» площею 16,6 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, м. Бориспіль, аеропорт,
що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Українська хендлінгова компанія».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельноадміністративного призначення.
 8. Частини приміщень нерухомого майна державної форми власності загальною площею 125,0 м2, у тому числі приміщення загальною площею 25,0 м2
та приміщення загальною площею 100,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, буд. 78. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ТОВ «Спайдер-консалтинг». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельно-адміністративного призначення, торговельна
нерухомість, складська нерухомість.
 9. Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2, що перебуває на балансі
Державного авіаційного підприємства «Україна». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк», скорочена назва – АТ «Укрексімбанк» (код за ЄРПОУ 00032112). Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з
розливу напоїв, інших автоматів.
 10. Частина твердого покриття «Майданчик для засобів перонної механізації» (інв. № 47573) площею 700,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Аерохендлінг»
(код за ЄРПОУ 32614518). Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 11. Приміщення № 82 площею 48,4 м2 та приміщення № 83 площею
32,0 м2 на 3-му поверсі будівлі лабораторного корпусу АТБ (інв. № 47526)
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП
«МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ТОВ «Аерохендлінг» (код за ЄРПОУ 32614518). Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 12. Частина приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (інв. № 47578) площею 65,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Аерохендлінг» (код
за ЄДРПОУ 32614518). Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельно-адміністративного призначення.
 13. Актова зала та дотичні до неї приміщення загальною площею 420,8 м2,
а також спортивна зала загальною площею 442,5 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебувають на балансі Університету Державної фіскальної служби України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: Громадська організація «Центр розвитку та дозвілля
«Життя Прекрасне» (код за ЄРПОУ 40681719). Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного, торговельного призначення або аналогічного
функціонального призначення.
 14. Нежитлове вбудоване приміщення № 250 пасажирського термінала
«D» загальною площею 42,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
що перебуває на балансі Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
Представництво «Острієн Ерлайнз АГ» (код за ЄРПОУ 20046671). Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного призначення.
 15. Нерухоме майно площею 26,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 286, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України і в оперативному управлінні Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПАТ
«Укрбудінвестбанк» (код за ЄРПОУ 26547581). Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 400,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення адміністративного призначення.
 16. Гідротехнічні споруди 17 ставів (згідно з переліком) за адресою: Київська обл., Ставищенський р-н, смт Ставище, с. Розкішне, с. Антонівка, що обліковуються на балансі ДП «Укрриба». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ТОВ «Ставищенський Рибгосп». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 11 000,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 17. Частина об’єкта «Виробничо-опалювальна котельня» (інв. № 272),
а саме: головний корпус ВОК з укриттям для димососів площею 5 003,9 м2 (у тому
числі 4 167,3 м2 – площа основної будівлі та 836,6 м2 – площа укриття для димососів)
без просторого решітчастого каркасу (несучої башти) димової труби; склад хімічних реагентів площею 319,1 м2; будівля очищення промстоків з будівлею насосної
станції пожежогасіння площею 249,0 м2; мазутонасосна площею 427,7 м2; холодний
склад матеріалів площею 482,4 м2 (усього 6 482,1 м2); ємності обсягом у кількості 15
шт.: 5 000 м3 – 2 шт., 1 000 м3 – 2 шт., 400 м3 – 2 шт., 200 м3 – 2 шт., 160 м3 – 1 шт.,
40 м3 – 1 шт., 25 м3 – 4 шт., 10 м3 – 1 шт.) за адресою: Київська обл., Іванківський р-н,
м. Прип’ять, вул. Житомирська, 1, літера «Г», що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ТОВ «Екстрейд». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 8 100,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної
площі та споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення комплексного використання.
 18. Частина твердого покриття «Майданчик для засобів перонної механізації» (інв. № 47573) площею 300,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Колумбус Хендлінг». Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 2 800,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 19. Нежитлові приміщення на 2-му поверсі офісної будівлі служби
поштово-вантажного обслуговування (СПВО) загальною площею 25,0 м2
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ДП «Квенбергер Логістікс УКР». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
адміністративного та торговельно-адміністративного призначення.
 20. Нежитлове приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» площею 12,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по
Київській області. Платник: Представництво «Ел Ал Ізраель Ерлайнз Лімітед». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного та торговельноадміністративного призначення.
 21. Нерухоме майно площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Перша національна мережа електрозарядних комплексів «ТОКА». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2 800,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: частини або майданчики,
замощення, тверде покриття.
 22. Приміщення на першому поверсі учбового корпусу № 3 (інв.
№ 10110081) площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пл. Соборна, 8/1, що перебуває на балансі Білоцерківського національного аграрного університету. Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП
Музиченко М. Г. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800,00 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного
та торговельно-адміністративного призначення.
 23. Нежитлові приміщення загальною площею 41,2 м2 за адресою: Київська
обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, вул. Шевченка, 3, що перебувають на балансі
Управління Державної казначейської служби України у Бородянському районі Київської області. Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення договору

оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ФОП Бугай Р. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800,00 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного,
торговельно-адміністративного призначення.
 24. Приміщення будівлі складу балонів (інв. № 2_4) площею 148,3 м2
за адресою: Київська обл., м. Бровари, Промвузол, що перебувають на балансі Казенного заводу порошкової металургії. Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Завод вуглецевих композитних матеріалів». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800,00 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничо-складського,
складського призначення.
 25. Нерухоме майно (адміністративні приміщення № 5) на першому поверсі будівлі площею 70,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 4, що перебуває на балансі Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної
бази «Трудові резерви» в м. Біла Церква (філія) Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України. Мета оцінки: визначення вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: Комунальний заклад Київської обласної ради «Київська
обласна дитячо-юнацька спортивна школа». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2 800,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельно-адміністративного призначення.
 26. Виробничі будинки під літерами «А» (площею 867,1 м2), «Б» (площею
1 429,0 м2), «В» (площею 1 601,9 м2), «Г» (площею 1 578,6 м2), «Д» (площею
1 256,5 м2), «Е» (площею 1 457,3 м2), «Ж» (площею 3 361,3 м2) та 2 асфальтових
майданчика площею 30 000,0 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський
р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 63, що перебувають на балансі Державного підприємства «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Святошинська Нива». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 8 100,00 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та споруди, зокрема,
аналогічного функціонального призначення комплексного використання.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну
документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 за № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва
(кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 01.06.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-29.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
оцінки державного майна

 1. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення лабораторії площею 16,8 м2
та вбудоване нежитлове приміщення складу-гаража площею 13,5 м2, що перебувають на балансі Управління Держродспоживслужби в Білозерському районі,
за адресою: Херсонська обл., смт Білозерка, вул. Соняшна, 28. Замовник: РВ ФДМУ в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Укрветпромпостач». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки,
відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: торговельно-складські
приміщення.
 2. Об’єкт: будівля мехзагону (реєстровий № 05430337.19.АААБЕЛ314)
загальною площею 76,2 м2, що перебуває на балансі Новотроїцького управління водного господарства, за адресою: Херсонська область, смт Новотроїцьке,
вул. Шевченка,131. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Мішковець С. В. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як
такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку
2 до Положення: торговельні об’єкти.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж: для нерухомого майна
(нежитлових приміщень, майданчиків тощо) – 2,4 тис. грн; для окремо розташованих
будівель – 4,0 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190, (в редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 5 до Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки,
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент, та строку виконання робіт (у
календарних днях), запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (загальний стаж професійної діяльності з
оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом
оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав
на них»), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна

 1. Об’єкт: об’єкт малої приватизації державної власності – група інвентарних об’єктів АЗС № 3 за адресою: м. Херсон, вул. Садова, 43. Замовник: РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта малої приватизації державної власності (наказ РВ ФДМУ в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 11.05.2018 № 201). Запланована дата
оцінки: 31.05.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення:
комплекс будівель та споруд АЗС.
 2. Об’єкт: об’єкт малої приватизації державної власності – об’єкт незавершеного будівництва – 35-квартирний будинок за адресою: Херсонська обл.,
м. Каховка, вул. Айвазовського (П. Морозова), 1б. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта малої приватизації державної власності (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі від 11.05.2018 № 200). Запланована дата оцінки: 31.05.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки,
відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: об’єкти незавершеного житлового будівництва.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж: для комплексу будівель та
споруд – 4,0 тис. грн; для об’єкта незавершеного будівництва – 5,0 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і за-

№ 40 (1164)

3

відомості
приватизації

лучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 5 до
положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент, та строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в
окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність
кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «оцінка об’єктів в матеріальній формі»,
спеціалізація «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них»), які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до положення).
конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. на конверті слід зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДмУ в херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 14 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму По черкаській області Про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до Проведення незалежної оцінки

і. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. За
мовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. назва об’єкта оцінки: приміщення другого поверху чотириповерхової
адмінбудівлі площею 43,6 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: тов «Сан пром СервіС грУп» (тел. (097)
505-73-40). дата оцінки: 31.05.2018.
 2. назва об’єкта оцінки: об’єкти нерухомого майна (нежитлові приміщення),
а саме: 1) частина приміщень баклабораторії (приміщення з № 51 до № 57) площею
60,3 м2; частина складу (приміщення № 10, № 11, частина приміщення № 13) площею
24,2 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 287, м. Черкаси; 2) котельня площею 36,6 м2;
складське приміщення площею 165,3 м2; приміщення баклабораторії (приміщення
№ 48 – 50 до № 58 – 62) площею 133,5 м2 за адресою: вул. пастерівська, 5, м. Черкаси.
найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державна установа «Черкаський
обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України». платник робіт
з оцінки: фоп ільченко о. о. (тел. (063) 075-79-97). дата оцінки: 31.05.2018. очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6 000,00 грн.
 3. назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової
адмінбудівлі площею 20,2 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: релігійна організація «духовна громада християнської євангельської церкви Слави божої в м. Черкаси» (тел. (063) 792-07-08). дата
оцінки: 31.05.2018.
іі. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення четвертого
поверху чотириповерхого навчального корпусу № 3 площею 3,0 м2. найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет
імені б. Хмельницького. місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка,79,
м. Черкаси. платник робіт з оцінки: фоп лавренко С. в. (тел. (063) 156-25-96). дата
оцінки: 31.05.2018.
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом фдмУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу фдмУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі –
положення).
для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до закону
України «про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу іі положення.
оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно із законом України «про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну доку
ментацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «на конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до положення, яка складається з:

площею 87,3 м2, майстерня (літера г) загальною площею 13,5 м2, туалет (літера д) загальною площею 9,8 м2. місцезнаходження об’єкта оцінки: 04075, м. київ, вул. федора
максименка (Червонофлотська), 3. наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. орієнтовна дата оцінки: 31.05.2018. комісією не будуть розглядатися конкурсні
пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 13 500,00 грн.
VI. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни про
дажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом ви
купу. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 6. об’єкт оцінки: нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі
їдальні загальною площею 1 063,0 м2. місцезнаходження об’єкта оцінки: 03022,
м. київ, вул. васильківська, 34, літера т. наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. орієнтовна дата оцінки: 31.05.2018. комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 6 800,00 грн.
VII. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни про
дажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на
аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 7. об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва (без земельної ділянки) – кафе на 50 місць. місцезнаходження об’єкта оцінки: 02092, м. київ, вул. Сергія лазо, 5б. наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. орієнтовна дата
оцінки: 31.05.2018. комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни
послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
VIII. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни про
дажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на
аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 8. об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва (без земельної ділянки) – розширення виробничої бази ДВП «Будремкомплект». місцезнаходження
об’єкта оцінки: 03142, м. київ, бульв. академіка вернадського, 36в. наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. орієнтовна дата оцінки: 31.05.2018. комісією не
будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
Конкурси відбудуться 30 травня 2018 року о 15.00 в РВ ФДмУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
документи приймаються до 12.00 24 травня 2018 року за адресою: м. київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108.
конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
претенденти, які подали документи на конкурсний відбір Сод в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
на конверті слід зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 30 травня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом фдмУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу фдмУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650)
(далі – положення).
до участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені
пунктом 12 розділу іі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу
іі та додатках до нього. заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до положення формами.
для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
місцезнаходження комісії та робочої групи: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в
інформації про оголошення конкурсу. пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки
подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 до положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до положення); письмової згоди керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 до положення).
враховуючи вимоги листа фдмУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки
у і кварталі 2018 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ііI положення про конкурсний
відбір Сод комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв), – 3 000,00 грн.
для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до положення.
пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше а-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до рв фдмУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
останній день подання заяв – 29 травня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 4 червня 2018 року об 11.00 в РВ ФДмУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

м. КИЇВ
інформація
рв фдму По м. києву Про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до Проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності

і. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни прода
жу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом продажу
на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 1. об’єкт оцінки: нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної оборони (корпус 23) загальною площею 916,5 м2, що перебуває на балансі пат
«науково-дослідний інститут електромеханічних приладів». місцезнаходження об’єкта
оцінки: 03680, м. київ, вул. академіка кримського, 27 (літера б). балансова первісна
вартість нежитлового приміщення (колишньої захисної споруди цивільної оборони
(корпус 23): 228 140,64 грн станом 01.01.2012. наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. орієнтовна дата оцінки: 31.05.2018. комісією не будуть розглядатися
конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 5 000,00 грн.
іі. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни прода
жу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи Ж шляхом продажу
на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 2. об’єкт оцінки: сауна – нежитловий будинок загальною площею 51,7 м2,
що перебуває на балансі філії «Холодокомбінат № 4» пп «рось» (зберігач). місцезнаходження об’єкта оцінки: 03126, м. київ, вул. академіка білецького, 34 (літера в). наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. орієнтовна дата оцінки: 31.05.2018.
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що
перевищують 2 400,00 грн.
ііі. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по м. Києву.
 3. об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
будівля харчоблоку за адресою: м. київ, вул. волинська, 66а. балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 973 951,00 грн (за договором
купівлі-продажу) станом на 27.08.2003. наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. орієнтовна дата оцінки: 31.05.2018. комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
IV. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по м. Києву.
 4. об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – лікарня на 400 ліжок
за адресою: м. київ, смт бортничі, вул. Світла. балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: 340,0 тис. грн (за договором купівлі-продажу)
станом на 27.08.1997. наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. орієнтовна дата оцінки: 31.05.2018. комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції
щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
V. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни про
дажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом ви
купу. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 5. об’єкт оцінки: майновий комплекс – санаторій (недіючий) загальною
площею 1 061,9 м2, а саме: водолікарня (літера а) загальною площею 793,0 м2, ізолятор (літера б) загальною площею 158,3 м2, літній павільйон (літера в) загальною

підсУмКи продаÆУ
об’ЄКтів малої
приватизації

Управління продажó
оá’ºктів малої
приватизації,
т. 280-42-34

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДніПРоПЕтРоВСьКА оБлАСть
нежитлова будівля загальною площею 403,0 м2 за адресою: дніпропетровська обл., м. першотравенськ, вул. молодіжна (комсомольська), 36. приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній
формі, за 123 817,20 грн, у т. ч. пдв – 20 636,20 грн.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

ореНда
ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÍÀÌ²Ð ÏÅÐÅÄÀÒÈ ÄÅÐÆÀÂÍÅ ÌÀÉÍÎ Â ÎÐÅÍÄÓ
оГолоШЕння оРЕнДоДАВця – РВ ФДмУ По зАПоРізьКій оБлАСті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
00493699, Таврійський державний агротехнологічний універ
ситет, 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана
Хмельницького,18, тел. (0619) 420618

2 Міністерство аграрної 38699843, ДП «База відпочинку «Янтар», 71100, Запорізька обл.,
політики та продо
м. Бердянськ, вул. Макарова, 49, тел.: (06153) 92267, 92013
вольства України
3 Міністерство енерге 19355964, ВП «Запорізька атомна електростанція», 24584661, ДП
тики та вугільної про «НАЕК «Енергоатом», 71504, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Про
мисловості України
мислова, 133, тел. (06139) 53211
4 РВ ФДМУ по Запо
різькій області

найменування

реєстровий номер майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не максимально мож
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Запорізька обл., м. Ме
6,0
17 375,00
2 роки 364 дні
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекому
літополь, просп. Богдана
нікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку,
Хмельницького, 56
операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають по
слуги доступу до Інтернету

Частини стін приміщень коридорів гуртожитку № 3 (літ. А4),
_
а саме: частина стіни приміщення ІІІ 1го поверху – 1,5 м2,
частина стіни приміщення ІІ 2го поверху площею 1,5 м2,
частина стіни приміщення ІІІ 3го поверху площею 1,5 м2,
частина стіни приміщення ІІІ 4го поверху площею 1,5 м2
Основні будівлі (літ. А); (літ. Б); (літ. В); (літ. Г); (літ.
–
Запорізька обл., м. Бер
1 021,6;
Жжж’ж2); приміщення №1, 2, 9 будівлі (літ. З); склад для
дянськ, вул. Макарова, 49
126,4;
278,9; 277,5;
води (літ. Р); трансформаторна (літ. С); насосна (літ. У);
1 175,4; 54,9
сторожка (літ. Ф); навіси (літ. И, М, Н,О,П)
Частина автостоянки на пристанційному майданчику № 1 24584661.214.ЛОУЖЦП2881 Запорізька обл., м. Енер
20,0
(інв. № 6756/1/7326)
годар, вул. Промисло
ва, 133

00239066, ДП «Запорізький інститут сільськогосподарського машинобу Нежитлові приміщення з № 1 до № 27 включно будівлі
дування», 69118, м.Запоріжжя, вул. Чубанова,1, тел. (061) 7641919 збірнорозбірного складу (літ. З, інв. № 164)

–

м. Запоріжжя, вул.Чуба
нова, 1

1 095,3

2 316 357,00

10 років

Розміщення турбази (з метою організації відпочинку співро
бітників підприємства)

25 613,00

2 роки 364 дні

943 480,00

2 роки 364 дні

Розміщення технічних засобів і антен операторів телекому
нікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку,
операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають по
слуги доступу до Інтернету
Розміщення складу

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) 2260785, 2260787, 2260788, 2260789.
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 іВАно-ФРАнКіВСьКій оБлАСті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство аграрної політики 38517224, ІваноФранківська філія державної установи «Ін
та продовольства України
ститут охорони ґрунтів України», тел. (0342) 533529
2

№
з/п

Назва органу управління

3
4 Пенсійний Фонд України

найменування

реєстровий номер майна

Приміщення на 1му поверсі адмінбудівлі

22167462.1. 1БЕШНСП5358

Приміщення на 1му поверсі адмінбудівлі

22167462.1. 1БЕШНСП5358

Приміщення на 2му поверсі адмінбудівлі

22167462.1. 1БЕШНСП5358

40386749, Надвірнянське об’єднане управління пенсійного
Приміщення на 1му поверсі адмінбудівлі
фонду України ІваноФранківської області, тел. (03475) 22229

40386749.1. ГМЕВПМ012

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежною
місцезнаходження
площа, м2
оцінкою, грн
м. ІваноФранківськ, вул. Гаркуші, 2
81,2
851 301,00
станом на 31.01.2018
м. ІваноФранківськ, вул. Гаркуші, 2
11,3
122 842,00
станом на 31.01.2018
м. ІваноФранківськ, вул. Гаркуші, 2
61,6
603 870,00
станом на 31.01.2018
ІваноФранківська обл., м. Яремче,
69,5
485 090,00
вул. Свободи, 307
станом на 31.03.2018

максимально можли
вий строк оренди
2 роки 11 місяців Офіс

мета використання

2 роки 11 місяців

Офіс

2 роки 11 місяців

Розміщення сервісного центру комп’ютерного
та периферійного устаткування
Розміщення громадської організації

10 років

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по ІваноФранківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 552597.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

оГолоШЕння оРЕнДоДАВця – РВ ФДмУ По льВіВСьКій оБлАСті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство обо
рони України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
Державне підприємство «Виробничополіграфічне підприєм
ство МО України», 79034, м. Львів, вул. Тернопільська, 38

найменування

реєстровий номер майна

Вбудовані нежитлові приміщення (№ 20, 27, 28)
на 1му поверсі виробничого корпусу

Інформація відсутня

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза максимально мож
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
м. Львів, вул. Тернопіль
97,2
596 243,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговуван
ська, 38
станом на 31.01.2018
ня населення (майстерня з ремонту електропобутових товарів)
місцезнаходження

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

оГолоШЕння оРЕнДоДАВця – РВ ФДмУ По мИКолАЇВСьКій оБлАСті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

1

Міністерство інфраструкту
ри України

2

Міністерство енергетики та ву 20915546, ДП «НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «ЮжноУкраїнська Частина вимощення № VІІ бази відпо
гільної промисловості України АЕС», 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, тел. (05136) 42222 чинку «Дружба»

реєстровий номер майна

01125608, ДП «Миколаївський морський торговельний порт», вул. Завод Нежитлові приміщення
01125608.1. БАОПВЛ121
ська, 23/14, м. Миколаїв, 54020, тел. (0512) 508188
адміністративнопобутової будівлі РБД

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Миколаїв, вул. Громадянський
106,0
356 000,00
5 років
Розміщення офіса
узвіз, 1/1
місцезнаходження

24584661.3.ДЯМХКШ1515 Миколаївська обл., Березанський рн,
с. Рибаківка, квартал 5, будинок 1

700,0

35 000,00

2 роки 364 дні

Розміщення літнього кафе, що здійснює продаж товарів
підакцизної групи (500 м2) та складу (200 м2)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області, 6й поверх, кімн. 3738 та
факсом (0512) 475170. за додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. заяви подаються в окремому конверті з написом «заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

№ 40 (1164)

16 травня 2018 року

4

відомості
приватизації

оГолоШЕння оРЕнДоДАВця – РВ ФДмУ По оДЕСьКій оБлАСті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Окремі інвентарні об’єкти бази відпочинку «Соло»: 38727770.11.ГЯШТОЯ2676; 38727770.11.ГЯШТОЯ2679; Одеська область, Кілій
331,02
579 000,00
2 роки 11 місяців
контейнер металевий; будиночок збірний; будино 38727770.11.ГЯШТОЯ2681; 38727770.11.ГЯШТОЯ2683; ський район,
чок збірний; будиночок збірний; будиночок збірний; 38727770.11.ГЯШТОЯ2685; 38727770.11.ГЯШТОЯ2687; с. Приморське
будиночок збірний; будиночок збірний; будиночок 38727770.11.ГЯШТОЯ2688; 38727770.11.ГЯШТОЯ2680;
збірний; будиночок збірний; будиночок збірний;
38727770.11.ГЯШТОЯ2682; 38727770.11.ГЯШТОЯ2684;
будиночок збірний; будиночок збірний; цистерна
38727770.11.ГЯШТОЯ2686; 38727770.11.ГЯШТОЯ2693;
наземна; цистерна наземна; огорожа бази; склад; 38727770.11.ГЯШТОЯ2463; 38727770.11.ГЯШТОЯ2698;
вагончикфургон; вагончикфургон; резервуар пит 38727770.11.ГЯШТОЯ2701; 38727770.11.ГЯШТОЯ2702;
ної води; туалет на 4
38727770.11.ГЯШТОЯ2703; 38727770.11.ГЯШТОЯ3654;
38727770.11.ГЯШТОЯ3801
02071062, Одеська національна академія харчових тех Нежитлове приміщення буфету 1го поверху
–
м. Одеса, вул. Чорномор
65,5
495 000,00
2 роки 11 місяців
нологій, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
учбового корпусу
ського козацтва, 12
02071062, Одеська національна академія харчових тех Нежитлові приміщення 1го поверху будівлі уч
–
м. Одеса, вул. Пасте
114,0
1 250 379,00
2 роки 11 місяців
нологій, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
бового корпусу № 3
ра, 29
02071091, Одеський національний університет ім.
Нежитлові приміщення 1го поверху у гурто
–
м. Одеса, вул. До
34,5
311 020,00
2 роки 11 місяців
І. І. Мечникова, 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2
житку № 4
вженка, 5
02071091, Одеський національний університет ім.
Виділена частина приміщення вестибуля 1го
–
м. Одеса, пров. Шампан
7,2
104 800,00
2 роки 11 місяців
І. І. Мечникова, 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2
поверху у триповерховому учбовому корпусі біо
ський, 2
логічного факультету
01125666, Державне підприємство «Одеський морський Будівля дитячого комбінату № 105
01125666.1.ЦИХКГЖ922
м. Одеса, вул. Генерала
2 031,7
8 890 719,00
2 роки 11 місяців
торговельний порт», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1
Петрова, 59а
39565511, ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС В Не виділена, нічим не обмежена частина нежит
39565511.1.АААДЕД950
м. Одеса, Французький
6,0
81 900,00
1 рік
Одеській області, 65012, м. Одеса, Французький бульвар, 7 лових приміщень адміністративної будівлі
бульвар, 7

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство інфра 38727770, Ренійська філія Державного підприємства
структури України
«Адміністрація морських портів України» (Ренійська
філія), 01135,
м. Київ, просп. Перемоги, 14

№
з/п

Назва органу
управління

2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство інфра
структури України
7 Державна фіскальна
служба України

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення дитячого літнього табору

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів під
акцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів, під
акцизної групи, у навчальних закладах
Розміщення перукарні
Розміщення: ксерокопіювальної техніки для надання насе
ленню послуг із ксерокопіювання документів; торговельно
го об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів
Розміщення приватного навчального закладу
Розміщення буфету

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

оГолоШЕння оРЕнДоДАВця – РВ ФДмУ По РіВнЕнСьКій оБлАСті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
з/п
управління
1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
22555721, ДП НВО «ПотенціалЕко», 33023, м. Рівне, вул. Ки
Металеві склади «Ж1»;
ївська, 106
металеві склади «З1»
22555721, ДП НВО «ПотенціалЕко», 33023, м. Рівне, вул. Ки
Прохідна «П1»
ївська, 106

реєстровий номер майна
місцезнаходження
–
м. Рівне, вул. Київська, 106
–

м. Рівне, вул. Київська, 106

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
198,3;
130 640,00;
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
227,5
27 860,00
технічне обслуговування автомобілів
9,2
9 640,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу полі
графічної продукції та канцтоварів

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

оГолоШЕння оРЕнДоДАВця – РВ ФДмУ По ЧЕРКАСьКій оБлАСті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державна служба 04837462, Національна академія статистики, обліку та аудиту,
статистики України вул. Підгірна,1, м. Київ, тел. 4844941

найменування

реєстровий номер майна

Частина нежитлового приміщення на 1му поверсі

04837462.2.АААДЕЕ711

2 Міністерство освіти 00493787, Уманський національний університет садівництва,
Частина нежитлового приміщення на 1му поверсі
і науки України
вул. Інститутська,1, м. Умань, Черкаська обл., тел.(04744) 46989 5поверхового житлового будинку; частина приміщення
на 1му поверсі навчального корпусу № 4

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
вул. Смілянська,116, м. Черкаси
6,0
29 335,00
2 роки 364 дні
Надання фінансових послуг
місцезнаходження

вул. Глібка,17, м. Умань, Черкаська
обл.; вул. Інститутська,1б, м. Умань,
Черкаська обл.

10,5;
31,08

40 185,00;
114 375,00

2 роки 363 дні

Інше використання майна – ремонт обладнання зв’язку; роз
міщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі

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

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

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

найменування

02070884, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Геть Нерухоме майно – нежитлові приміщення
мана», 03068, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. 37161974
(антресоль та на 1му поверсі навчально
го корпусу № 1, літера А)
2 Міністерство економічного роз 23395900, ДНДІ інформатизації та моделювання економіки, 01014, м.Київ, бульв.
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
витку і торгівлі України
Дружби Народів, 38, тел. 4955606, факс 4955607
(на 12му поверсі будівлі, літера А1)
3 Міністерство екології та природ 37552996, Міністерство екології та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Ми Нерухоме майно – нежитлові приміщення
них ресурсів України
трополита Василя Липківського, 35, тел.: 2063100, 2063164, факс 2063107
(на 9му поверсі будівлі, літера А)

реєстровий номер майна

1 Міністерство освіти і науки
України

–
–
37552996.1. АКПЕР001

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
03680, м. Київ, просп. Пере
281,75
5 345 480,00
2 роки
Розміщення їдальні (185,3 м2) та буфету (96,45 м2),
моги, 54/1
станом на 31.12.2017
11 місяців
що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі
01014, м. Київ, бульв. Дружби
28,2
474 200,00
2 роки
Розміщення офіса
Народів, 38
станом на 28.02.2018
03035, м.Київ, вул. Митропо
144,6
2 605 520,00
2 роки
Дослідження й експериментальні розробки в галузі
лита Василя Липківського, 35
станом на 28.02.2018
11 місяців
природничих і технічних наук (інше використання)
місцезнаходження

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. 2810018. 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».

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑ²Â ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÎÐÅÍÄÈ ÌÀÉÍÀ
ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФДМУ

м. КИЇВ
Відповідно до звернення РВ ФДмУ по м. Києву інформацію про проведення
конкурсу на право оренди 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, опубліковану в газеті «відомості приватизації» від 07.05.2018 № 37 (1161) на стор. 5 з/п № 1, вважати відкликаною.

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 першому поверсі будівлі навчального корпусу
№ 10 загальною площею 6,4 м2, що перебуває на балансі національного університету біоресурсів і природокористування України, за адресою: м. київ, вул. героїв
оборони, 11.
ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2017 становить 96 700,00 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
505,62 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного об’єкта
з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, що призначаються для навчальних
закладів; сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 3 033,73 грн без пдв). гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок
або шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою кмУ від 31.08.2011 № 906
«про затвердження порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»
(далі – порядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач – регіональне відділення фдмУ по м. києву; рахунок одержувача –
37313080214093; код одержувача – 19030825; банк одержувача – дкСУ, м. київ; код банку одержувача – 820172; призначення платежу – гарантійний внесок від (назва учасника
конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – частини нежитлового
приміщення площею 6,4 м2 за адресою: м. київ, вул. героїв оборони, 11, без пдв; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та
умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, субо-

ренди 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
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
укладання 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 40 % 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;

КоНКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціНоЧНої діЯлЬНості

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 об 11.20 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.

ІНФОРМАЦІЯ АПАРАТУ ФДМУ
інформація
фонду державного майна україни Щодо Проведення
конкурсу з використанням відкритості ПроПонування
розміру орендної Плати за ПринциПом аукціону на Право
оренди державного неруХомого майна, умови
Щодо якого були оПубліковані в газеті «відомості
Приватизації» від 09.05.2018 № 38 (1162)

До участі у конкурсі з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону на право оренди державного нерухомого майна – частини споруди «інженерна споруда системи охолодження об’єктів ЧаеС» загальною
площею 2500 тис. м2 (реєстровий номер 14310862.22.кдСеаЧ138) за адресою:
київська обл., іванківський р-н, м. прип’ять, вул. житомирська, 1, літера «в», що
обліковується на балансі дСп «Чорнобильська аеС», учасник конкурсу – юридична
особанерезидент подає на розгляд конкурсної комісії заяву про участь у конкурсі
без зазначення в ній ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підпри
ємств та організацій України для юридичних осіб, а також легалізовані та перекладені
копії установчих документів.

департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

Ï²ÄÑÓÌÊÈ ÊÎÍÊÓÐÑ²Â Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÑÓÁ’ªÊÒ²Â ÎÖ²ÍÎ×ÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
інформація
рв фдму по дніПроПетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 22.03.2018
1. назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 143,77 м2. балансоутримувач: дп «дніпродіпрошахт». адреса: м. дніпро, вул. Європейська, 15. мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». вартість послуг – 3580,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 52,94 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 6,34 м2). балансоутримувач: прат «дніпровськпромбуд».
адреса: м. дніпро, просп. івана мазепи, 56. мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
вартість послуг – 4 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
3. назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,6 м2 . балансоутримувач: дп «во «південний машинобудівний завод ім. о. м. макарова». адреса:
м. дніпро, вул. робоча, 166. мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». вартість послуг –
3400,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 70,7 м2. балансоутримувач: дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. адреса:
м. дніпро, просп. дмитра яворницького, 76. мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
вартість послуг – 3 520,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 23,0 м2. балансоутримувач: дп «во «південний машинобудівний завод ім. о. м. макарова». адреса:
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м. дніпро, вул. титова, 25. мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. вартість послуг –
4 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 41,63 м2. балансоутримувач: дп «виробничо-будівельне об’єднання». адреса: м. нікополь, просп. трубників, 16. мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр7». вартість послуг – 3 550,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
7. назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,8 м2. балансоутримувач: дп «виробничо-будівельне об’єднання». адреса: м. нікополь, просп.
трубників, 16. мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. вартість послуг –
3 450,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
8. назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 35,0 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 7,1 м2). балансоутримувач: дп ддпі «дніпроцивільпроект».
адреса: м. дніпро, вул. Січеславська набережна, 29. мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Мар
кет». вартість послуг – 3400,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
9. назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 435,0 м2. балансоутримувач: криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей. адреса:
м. кривий ріг, вул. івана авраменка, 25. мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
вартість послуг – 3 850,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 49,03 м2 (у т. ч. площа
іншого використання – 5,0 м2). балансоутримувач: дп «дніпровський проектний інститут». адреса: м. дніпро, вул. театральна, 6. мета оцінки – визначення ринкової вартості

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «КФ «Еспоком». вартість послуг – 3 522,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
11. назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 42,1 м2. балансоутримувач: дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
ім. ак. в. лазаряна. адреса: м. дніпро, вул. лазаряна, 2. мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Всеукраїнська експертна група». вартість послуг – 3 580,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
12. назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2. балансоутримувач: вільногірський коледж нметаУ. адреса: м. вільногірськ, вул. центральна,
33. мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. вартість послуг – 3 450,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 59,0 м2. балансоутримувач: днз «інгулецький професійний ліцей». адреса: м. кривий ріг, вул. каткова,
6. мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротелчк Е. Е. вартість послуг – 3 750,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
14. назва об’єкта: частина даху площею 39,0 м2. балансоутримувач: двнз «дніпровський технолого-економічний коледж». адреса: м. дніпро, вул. авіаційна, 33а.
мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Жуган В. С. вартість послуг – 4 100,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
15. назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 28,4 м2. балансоутримувач: дз «дніпропетровська медична академія мозУ». адреса: м. дніпро, пл.
Соборна, 2. мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахун-
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ку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 4 000,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,5 м2. Балансо
утримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпро, пл.
Соборна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 350,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансо
утримувач: ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Дніпропетровській
області». Адреса: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Все
українська експертна група». Вартість послуг – 3 650,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта: гідротехнічні споруди: донний водовипуск нагульного ставка –
1 шт.; роздільна дамба нагульного ставка – 1 шт. Балансоутримувач: ДП «Укрриба».
Адреса: Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Кочережки. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Пере
можець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 20 000,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
19. Назва об’єкта: гідротехнічні споруди: донний водовипуск виросного ставу –
1 шт.; роздільна дамба виросного ставу – 1 шт. Балансоутримувач: ДП «Укрриба».
Адреса: Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Кочережки. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Пере
можець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 20 000,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
20. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 159,4 м2. Балансо
утримувач: Східна філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл.,
Новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. Лісна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильчен
ко В. В. Вартість послуг – 3 420,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
21. Назва об’єкта: частина даху площею 7,04 м2 та частина приміщення горища площею 7,68 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Мака
рова». Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля, 129а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 4 370,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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 22.03.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Музичука Петра Олександровича по об’єкту – нежитлові приміщення площею 26,5 м2 в будівлі (літ. А-2), що перебувають 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;
ТОВ багатопрофільну фірму «Консул ЛТД» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 30,6 м2 на 2-му поверсі навчального корпусу № 2,
що перебувають на балансі Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, за адресою: м. Житомир, вул. Селецька, 5 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлові приміщення площею 92,0 м2 у будівлі їдальні, що перебувають на балансі Житомирського професійного ліцею сфери послуг, за адресою: м. Житомир,
вул. Чуднівська, 102а (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;
Приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по
об’єкту – частина нежитлового приміщення площею 10,25 м2 на 1-му поверсі будівлі
(літ. А-2), що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України
в Любарському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Селюка Михайла Олексійовича по об’єкту – нежитлове приміщення гаража
(літ. А) площею 35,7 м2, що перебуває на балансі Малинська районна державна адміністрація Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Вин
ниченка, 21б (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 13.03.2018
Для проведення незалежної оцінки:
гравійної площадки розміром (28 м х 30 м) + (26 м х 18 м) загальною площею
1 308,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., смт Дубове, вул. Заводська, 8, з метою укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість послуг з оцінки –
2 000 грн, термін виконання – 5 днів;
гравійної площадки розміром 22 м х 45 м загальною площею 990,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., смт Дубове, вул. Заводська, 8, з метою укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльнос
ті – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 000 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 15.03.2018
Для проведення незалежної оцінки:
майна викраденого з МАПП «Лужанка» (Закарпатська обл., Берегівський р-н,
с. Астей, вул. Дружби народів, 109) – системний блок Lenovo ThinkCentre M700 Tiny,
який є складовою частиною Персонального комп’ютера, у складі: системний блок
Lenovo ThinkCentre M700 Tiny, монітор Lenovo ThinkVision T2224d, миша+клавіатура
дротова ESPERANZA KBRD + MOUSE TK106 USB, рік випуску – 2016, дата введення в
експлуатацію – 19.05.2017, інвентарний номер 101460212, з метою визначення збитків від розкрадання, нестачі матеріальних цінностей переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Гангура В. М. на таких умовах: вартість послуг з
оцінки – 1 140 грн, термін виконання – 3 дні;
об’єкта водопостачання МП Астей (насосна Д площею 21,0 м2) п/п «Лужанка», м/п
«Астей», інвентарний номер 10310029. Місцезнаходження об’єкта: МАПП «Лужанка»,
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Астей, вул. Дружби народів, 109, з метою розмежування об’єкта основних засобів для цілей бухгалтерського обліку переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Гангура В. М. на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 1 990 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 06.03.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможця
ми визнано:
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини даху загальною площею 80,0 м2 будівлі (літ. Д-2). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 44. Балансо
утримувач майна: ВСП «Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 995 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 181 площею 9,8 м2, нежитлового приміщення № 182
площею 40,4 м2 та площі загального користування площею 1,4 м2, загальною площею
51,6 м2 першого поверху будівлі головного корпусу (літ. А-3-4; А3-2; А4; A5) за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64;
нежитлового приміщення № 180 площею 24,9 м2 та площі загального користування
площею 0,65 м2, загальною площею 25,55 м2 першого поверху будівлі головного корпусу (літ. А-3-4; А3-2; А4; A5) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64;
нежитлового приміщення № 205 та площі загального користування загальною
площею 34,8 м2 першого поверху будівлі головного корпусу (літ. А-3-4; А3-2; А4; A5)
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64;
частини коридору № 60, умовно виділеною площею 8,0 м2, розташованої в переході з головного корпусу до навчального корпусу № 5 (на рівні другого поверху) (літ.
А-3-4; А3-2; А4; A5) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64;
частини сходової клітки № 193, умовно виділеною площею 16,0 м2 на четвертому поверсі навчального корпусу № 4 (літ. Ю1-4), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64;
нежитлових приміщень № 1, 2, 4, 5, 6, 7 одноповерховерхової будівлі (літ. А) загальною площею 73,5 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 53а. Балансо
утримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 995 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів
від дати підписання договору;
ТОВ «Національна експертно-правова группа» на виконання робіт з оцінки
об’єктів оренди:
станції насосної артезіанської свердловини (інв. № 20026), реєстровий номер
191253.8.ААБАБК669, трансформатора МТЗ-80 (інв. № 400698), реєстровий номер
191253.8.ААБАБК662, відстійника первинного (інв. № 20029), реєстровий номер
191253.8.ААБАБК670, що не увійшли до статутного капіталу ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» під час приватизації та перебувають на балансі ТОВ «Гірничодобувна
компанія «Мінерал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Пологівський
р-н, м. Пологи, вул. Кар’єрна, 28. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
вбудованих в підвальний поверх триповерхової будівлі нежитлових приміщень (літ.
А-3, приміщення № 49, № частин приміщення з 1 до 8 включно, та з 20 до 24 включно)
загальною площею 95,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50. Балансоутримувач майна: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні
від дати підписання договору;
частин стін приміщень гуртожитку, літ. А-4, реєстраційний № 02070849.13.
КМФХЧХ003, а саме: частина стіни приміщення ІІ площею 1,0 м2 першого поверху
гуртожитку; частина стіни приміщення № 28 площею 1,0 м2 другого поверху гуртожитку; частина стіни приміщення № 49 площею 1,0 м2 третього поверху гуртожитку;
частина стіни приміщення № 60 площею 1,0 м2 четвертого поверху гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запоріжжя, вул. Незалежної України (колишня назва:
40 років Радянської України), 64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний
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технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
нежитлових приміщень з № 45 до № 60 включно загальною площею 472,3 м2 другого поверху будівлі їдальні (літ. А-3).Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул. Приморський бульвар, 36. Балансоутримувач
майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Вартість виконання
робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору;
основних будівель (літ. А) площею 1021,6 м2, (літ. Б) площею 126,4 м2, (літ. В)
площею 278,9 м2, (літ. Г) площею 277,5 кв м, (літ. Жжж’ж2) площею 1 175,4 м2, (літ. З)
площею 92,1 м2, складу для води (літ. Р), трансформаторної (літ. С), насосна (літ. У),
сторожки (літ. Ф), вбиральні (літ. Ц), навіси (літ. И, К, Л, М, Н, О, П). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 49. Балансоутримувач
майна: ДП «База відпочинку «Янтар». Вартість виконання робіт з оцінки – 35 000 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
ФОП Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини приміщення вестибуля № 2 загальною площею 2,0 м2 першого поверху
будівлі (літ. А-4, А1, А2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова,
97б. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору;
частини замощення на ЦОП, реєстровий № 21560045.800.ЛЧЖПУВ253, площею 37,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний 6б.
Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини нежитлового приміщення залу № 45 другого поверху будівлі учбового
корпусу (літ. А-4) загальною площею 7,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 97б. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж
ім. О. Г. Івченка. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
автодрому № 2 загальною площею 9 739,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. О. Невського, 83. Балансоутримувач майна:
ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей». Вартість виконання робіт з
оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
ТОВ Центр «Бізнесінформ» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення № 80 та частини приміщення № 75 площею 7,5 м2 першого поверху;
нежитлових приміщень № 93, з № 101 до № 104 включно, № 108, № 125 та частин
приміщень № 92 площею 9,9 м2, № 105 площею 27,8 м2 другого поверху, загальною
площею 370,0 м2 адміністративної будівлі (літ. А-11). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75. Балансоутримувач майна: Головне управління
статистики у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 995 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 13.03.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем
визнано ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації – побутових приміщень (літ. Б-3), інв. № 070101, загальною площею 933,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62. Балансоутримувач
об’єкта оцінки: перебуває на зберіганні ТОВ «Партнер 2000». Вартість виконання
робіт з оцінки – 8 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 15 календарних днів від
дати підписання договору.
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:
частині 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;
частині 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;
частині 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:
нежитловому приміщенню площею 11,2 м2 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;
нежитлових приміщеннях 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;
нежитлових приміщеннях 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,
вартість робіт – 2 230,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлових приміщеннях 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», вартість робіт –
2 230,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлових приміщеннях 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», вартість робіт – 2 230,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлових приміщеннях 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, вартість робіт – 2 230,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 днів;
частині 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;
нежитлових приміщеннях 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;
вбудованому нежитловому приміщенню 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;
вбудованих нежитлових приміщеннях 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;
частині споруди «ВЛ-150 кВ 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 та 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 Таран Олену Анатоліївну по об’єкту оренди – нежитлових приміщеннях адмінбудівлі (літ. А) загальною площею 141,26 м2, нежитлових приміщеннях 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 Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 19.03.2018
1. Нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 205, 206, 207) на другому поверсі
п’ятиповерхової будівлі навчально-виробничого корпусу № 1 (інв. № 10320001) загальною площею 54,9 м2, що обліковується на балансі ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище», за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах:
вартість послуги – 2 000 грн, термін виконання роботи – 4 дні.
2. Нежитлове вбудоване приміщення (каб. 214) загальною площею 35,7 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі навчального корпусу № 1 (інв. № 10310001), що
обліковується на балансі ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище», за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Переможець – ТОВ
Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуги – 1 800 грн,
термін виконання роботи – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 19.03.2018
1. Частина вбудованого нежитлового приміщення кухні загальною площею 2,5 м2
на другому поверсі будівлі гуртожитку № 9. м. Львів, вул. Лукаша, 2. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Експерт
Центр». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 280 грн.

2. Частина даху адміністративного будинку (літ. «А-5») загальною площею 84,0 м2.
м. Львів, вул. Творча, 11 (військове містечко № 48, будівля за генпланом № 68). Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 354 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.03.2018
1. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 492,23 м2 на першому
поверсі адміністративно-побутової будівлі. м. Львів, вул. Рудненська, 10. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – СПД
Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
2. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 74,2 м2 на першому поверсі. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – укладення договору оренди. Пе
реможець – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди з метою визначення ринкової вартості державного майна
для розрахунку орендної плати, що відбувся 20.03.2018
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 62,5 м2 другого поверху будівлі транспортно-експедиційної контори, що перебувають на балансі
Миколаївської філії ДП «АМПУ» (адміністрація Миколаївського морського порту),
за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/8. Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
частина нежитлових приміщень – мансарда площею 254,6 м2 у загально-портовій
адміністративній будівлі з такелажним складом, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/14.
Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні;
нежитлові приміщення площею 52,8 м2 першого поверху триповерхової адміністративної будівлі, що перебувають на балансі ДП «Південний науково-дослідний і
проектно-конструкторський інститут по розвитку флоту рибного господарства «Південдіпрорибфлот», за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 25. Вартість робіт –
2 400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди:
нежитлові приміщення площею 90,0 м2 першого поверху триповерхової будівлі
навчального корпусу, що перебувають на балансі Професійно-технічного училища
№ 17, за адресою: Миколаївська обл., смт Братське, вул. Вороніна, 20а. Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/дні;
РТПП Миколаївської області на об’єкти оренди:
вигороджена частина холу площею 24,0 м2 третього поверху учбового корпусу,
що перебуває на балансі Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9. Вартість робіт – 2 400 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні;
нежитлове приміщення площею 46,87 м2 третього поверху триповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції
в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 63.
Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди: нежитлове приміщення площею 43,0 м2
першого поверху двоповерхової будівлі, що перебуває на балансі Миколаївський професійний ліцей сфери послуг, за адресою: м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського,
42а. Вартість робіт – 2 200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні;
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт оренди: частина вимощення № VII площею 700,0 м2
бази відпочинку «Дружба», що перебуває на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська обл., Березанський
р-н, с. Рибаківка, квартал 5, будинок 1. Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 2 к/дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 20.03.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання по
слуг з оцінки об’єктів, а саме:
будівля пожежного депо «Д-2» (у т. ч. підвал Пд) площею 397,6 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал – Еко», ви
знано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 900 грн;
нежитлове приміщення третього поверху за номером згідно з планом будівлі
180 площею 14,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 7, що перебуває на балансі Рівненського обласного управління водних ресурсів, визнано Рівненську товарну
біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 498 грн;
частина вестибуля першого поверху навчального корпусу № 2 площею 14,0 м2
за адресою: м. Рівне, вул. О. Новака, 75, що перебуває на балансі Національного
університету водного господарства та природокористування, визнано ПП «ЕкспертРівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 498 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.03.2018
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – будівлі складу
загальною площею 395,3 м2 за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Гостиннодвірська, 12б (балансоутримувач – Східна філія Концерну «Військторгсервіс») з метою
передачі в оренду визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 5 000,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частини асфальтного замощення загальною площею 33,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 29 (балансоутримувач – Департамент агропромислового розвитку Сумської
обласної державної адміністрації) з метою продовження дії договору оренди визна
но ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 810,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових
вбудованих приміщень загальною площею 25,9 м2 за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 29 (балансоутримувач – Департамент агропромислового розвитку Сумської
обласної державної адміністрації) з метою продовження дії договору оренди визна
но ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 810,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.03.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень будівлі складу під літ. «Т» площею 23,6 м2
за адресою: вул. Лесі Українки, 16, м. Бережани, Тернопільська обл., що перебуває на
балансі Бережанського міжрайонного управління водного господарства, визнано ТзОВ
фірму «Гудвіл». 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: гідротехнічні споруди Ставу Медова 3 (інвентарний номер
633, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ663), дамба (інвентарний номер 289,
реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ656), дамба (інвентарний номер 602, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ657), дон. водоспуск (інвентарний номер 603,
реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ658), дон. водоспуск (інвентарний номер
604, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ659) за адресою: Тернопільська обл.,
Козівський р-н на території Малоплавучанської с/р та перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано Тернопільське обласне комунальне під
приємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 6 800 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 15.03.2018
Об’єкти приватизації.
І. Найменування об’єкта оцінки: їдальня з теплицею, що перебуває на балансі ПАТ
«Весотра – Харків», разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна № 8є. Балансо
утримувач: ПАТ «Весотра – Харків» Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта державної власності групи Д разом із земельною ділянкою,
що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що
виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): будівля – їдальня з теплицею,
розташована в триповерховому будинку. Фундамент – бетон, стіни – цегла, перекриття – залізобетон. Площа забудови – 500,0 м2. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна
на 31.12.2017 становить 362 тис. грн. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна № 8є. Розмір
земельної ділянки (ділянок): 0,0700 га. Кадастровий номер земельної ділянки (ділянок): 6325157900:00:004:0122. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок):
для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та
допоміжних операцій, землі промислові, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони
та іншого призначення. Для обслуговування об’єкта незавершеного будівництва –
їдальні з теплицею. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна
Запланована дата оцінки: орієнтовно 28.02.2018. Переможець: ТОВ «Бізнес-група
«Співдружність». Вартість робіт: 9 200 грн. Строк виконання: 15 днів
ІІ. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові будівлі буфету літ. «Є-1» загальною
площею 43,2 м2 та їдальні літ. «Е-1» загальною площею 54,0 м2, що перебувають на
балансі ПАТ «Весотра – Харків», разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна, 8б,
8в. Балансоутримувач: ПАТ «Весотра – Харків». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта державної власності групи А разом із земельною
ділянкою, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (по-
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6

відомості
приватизації

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 19.03.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. За
мовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина коридору першого поверху навчального корпусу № 3 площею 4,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський
державний педагогічний університет ім. П. Тичини. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Садова, 26, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Белан Любов
Василівна. Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оці
ночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 3 календарних дні,
вартість послуг – 1 550,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення 1-го поверху адмінбудівлі загальною
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному управлінні Головного
управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хреща-
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№ 40 (1164)

2

2

Вартість
Строк вико
нання робіт
(день)
2

3 670

2

3 750
3 630

3

4 220

5

3 440

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення № 78 на 2-му поверсі бізнес-центру вантажного
ФОП Гунда
термінала площею 16,2 м2 (реєстровий номер 20572069.64.НЛТНПД064) рева Алла
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Борис Олексіївна
піль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
2 Частини нежитлових приміщень загальною площею 8,0 м2, а саме:
ФОП Гунда
частина приміщення № 226 площею 2,0 м2 на 3-му поверсі пасажир рева Алла
2
Олексіївна
ського термінала «D»; частина приміщення № 226 площею 2,0 м на
3-му поверсі пасажирського термінала «D»; частина приміщення № 2
площею 2,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»; части
на приміщення № 2 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського
термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
3 Частини нежитлових приміщень, загальною площею 10,0 м2, а саме:
ФОП Гунда
частина приміщення № 226 площею 2,0 м2 на 3-му поверсі пасажир
рева Алла
2
Олексіївна
ського термінала «D»; частина приміщення № 226 площею 2,0 м на
3-му поверсі пасажирського термінала «D»; частина приміщення № 2
площею 2,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»; частина
приміщення № 2 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського тер
мінала «D»; частина приміщення № 2 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
4 Приміщення № 104 площею 14,2 м2 на 1-му поверсі адміністративної
ФОП Гунда
будівлі за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрій
рева Алла
ський, 12, що перебуває на балансі Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС України Олексіївна
у Київській області
5 Приміщення № 2 площею 4,70 м2 на 1-му поверсі будівлі готелю з при
ФОП Щаслива
будовою ресторану (інв. № 2004) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Надія Зуфа
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Між
рівна
народний аеропорт «Бориспіль»
6 Приміщення № 1 площею 4,5 м2 на 1-му поверсі в будівлі «Б. управління ТОВ «Гарантпід магазин» (інв. № 1) за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське,
Експертиза»
вул. Пономарьова, 17, що перебуває на балансі ДП «Київський військовий
деревообробний завод»
7 Приміщення № 25 – 27 площею 22,6 м2 збірно-щитового будинку (будівлі ФОП Гунда
ІТК), інв. № 47498, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль-7, Міжнарод рева Алла
ний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
Олексіївна
аеропорт «Бориспіль»
2
8 Частина ковальсько-пресового цеху, у тому числі рампа площею 601,44 м ФОП Чебаков
за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що перебуває на Олексій Іва
балансі КП Кіровгеологія
нович
9 Нерухоме державне майно загальною площею 1 051,0 м2, а саме: склад ФОП Чебаков
2
2
готової продукції площею 270,0 м ; ангар площею 741,0 м ; побутове при Олексій Іва
міщення площею 40,0 м2 за адресою: Київська обл., Макарівський район, нович
с. Плахтянка, вул. Жовтнева, що перебуває на балансі ДП «Кладієвське
лісове господарство».
10 Нерухоме майно бази відпочинку загальною площею 231,03 м2 за адресою: ТОВ «ІВ Груп»
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Глібівка, що перебуває на балансі ДП
«Український інститут інженерно-технічних розвідувань для будівництва»
11 Частина будівлі складу матеріалів площею 26,0 м2 за адресою: Київська ПП «Експерт –
обл., Броварський р-н, с. Требухів, вул. Парникова, 1, що перебуває на Аналітик»
балансі Бортницького міжрайонного управління водного господарства
ім. Гаркуші М. А.
12 Нерухоме майно, а саме споруда № 42, столова АБК-2, (інв. № 146)
ФОП Чебаков
загальною площею 1 856,72 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, Олексій Іва
поблизу Чорнобильської АЕС, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобиль нович
ська АЕС»
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4

Визначення вартості
об’єкта з метою продо
вження договору оренди

3 450
3 000

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 22.03.2018

5

Визначення вартості
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3 420

4

Визначення вартості
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3 560

3

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
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3 660

4 980

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

3 425

4 980

Визначення вартості
об’єкта з метою продо
вження договору оренди

3 410

4 480

Визначення вартості
об’єкта з метою продо
вження договору оренди

Вартість
виконання
робіт, грн
3 320

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.03.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем
визна но Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки збитків,
що призвели до завдання майнової шкоди державі:
електрозварювального цеху літ. Л загальною площею 40,9 м2, реєстровий номер
1239559.94.ААББАА776;
перекриття даху майстерні літ. М, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА772.
воріт гаража літ. О, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА773;
воріт гаража літ. У, реєстровий номер1239559.94.ААББАА774;
вхідних дверей (одна одиниця) виробничої будівлі літ. А, реєстровий номер
1239559.94.ААББАА766;
частини огорожі № 11 площею 6,7 м2, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА7783;
лівої частини (1/2) воріт № 8, реєстровий номер 1239559.94.ААББАА779, майно
яке не увійшло у процесі приватизації до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4. Вартість
виконання робіт з оцінки – 5 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 15 календарних
днів від дати підписання договору.

4 300

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будут залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 19.03.2018
Термін вико
№
Пло
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки СОД – переможець нання, кален
з/п
ща, м2
дарних днів
1 Частина нежитлово 1,0
м. Київ, просп. Пере ПП «Гарант-Експерт»
2
го приміщення
моги, 151
2 Нежитлове при
20,0
м. Київ, просп. Пере ТОВ «Українські інно
2
міщення
моги, 15-й км
ваційні консультанти»
3 Нежитлове при
32,0
м. Київ, вул. Обсерва ТОВ «Реноме Груп»
2
міщення
торна, 25
4 Нежитлове при
63,4
м. Київ, вул. Молодог ПП «Гарант-Експерт»
2
міщення
вардійська, 28а
5 Нежитлове при
85,0
м. Київ, вул. І. Ку
ТОВ «Українські
2
міщення
дрі, 43
інноваційні консуль
танти»
6 Нежитлове при
28,2
м. Київ, бульв. Друж ТОВ «Українські
2
міщення
би Народів, 38
інноваційні консуль
танти»
7 Нежитлове при
42,9
м. Київ, бульв.
ФОП Острик Т. В.
2
міщення
Л. Українки, 10
8 Нежитлові при
76,0
м. Київ, вул. Василь ТОВ «Консалтингова
4
міщення
ківська, 1, корпус № 6 компанія «ОСТРІВ»
9 Нежитлове при
20,5
м. Київ, вул. Гармат ТОВ «Реноме Груп»
2
міщення
на, 47
10 Нежитлове при
35,0
м. Київ, просп. По
ТОВ «Українські
2
міщення
вітрофлотський, 28, інноваційні консуль
літ. Г
танти»
11 Нежитлове примі
29,3
м. Київ, вул. Москов ТОВ «Українські
2
щення – об’єкт куль
ська, 8, корпус 5
інноваційні консуль
турної спадщини
танти»
12 Нежитлове при
35,6
м. Київ, вул. О. Копи ТОВ «Українські
2
міщення
ленка, 6
інноваційні консуль
танти»
13 Нежитлові при
273,3
м. Київ, вул. Пол
ТОВ «Реноме Груп»
2
міщення
кова, 72
14 Нежитлові при
148,7
м. Київ, вул. Пол
ФОП Рябченко О. М.
2
міщення
кова, 72
15 Нежитлові при
104,7
м. Київ, вул. Пол
ПП «ДУАНТ»
2
міщення
кова, 72
16 Нежитлові при
144,6
м. Київ, вул. Митро ПП «Гарант-Експерт»
2
міщення
полита Василя Липків
ського, 35
17 Нежитлове при
18,65
м. Київ, вул. Мельни ПП «ДУАНТ»
2
міщення
кова, 36/1
18 Нежитлове при
18,9
м. Київ, вул. Молодог ПП «ДУАНТ»
2
міщення
вардійська, 28а
19 Нерухоме майно,
435,9
м. Київ, бульв.
ФОП Рябченко О. М.
2
а саме: частина
(у т. ч. В. Гавела, 8а
асфальтованого по 200,0,
криття, рампа № 2, 217,7,
нежитлове при
18,2)
міщення
20 Частина нежитлово 5,0
м. Київ, просп. Пере ПП «ДУАНТ»
2
го приміщення
моги, 14
21 Нерухоме майно
423,7
м. Київ, просп. Пові ПП «Гарант-Експерт»
2
трофлотський, 94
22 Нежитлові при
94,0
м. Київ, вул. А. Бар ФОП Острик Т. В.
2
міщення
бюса, 13
23 Нежитлові при
90,0
м. Київ, вул. А. Бар ФОП Острик Т. В.
2
міщення
бюса, 13
24 Нежитлове при
17,8
м. Київ, вул. Берди ПП «Гарант-Експерт»
2
міщення
чівська, 1
25 Частина даху та тех 9,0 (у
м. Київ, вул. Ділова
ПП «Гарант-Експерт»
2
нічного поверху
т.ч. 3,0 (Димитрова), 24
та 6,0)
26 Частина даху та тех 6,0 (у
м. Київ, вул. Велика ПП «Експерт3
нічного поверху
т.ч. 3,0 Житомирська, 9
Аналітик»
та 3,0)
27 Частина нежитлово 4,0
м. Київ,
ПП «ДУАНТ»
2
го приміщення
вул. НемировичаДанченка, 2
28 Нежитлове при
15,6
м. Київ, вул. Патрі
ФОП Острик Т. В.
2
міщення
отів, 96
29 Нежитлове при
62,1
м. Київ, вул. Є. Хар ПП «Гарант-Експерт»
2
міщення
ченка (Леніна), 34
30 Частина нежитлово 2,0
м. Київ, вул. А. Цедіка ПП «ДУАНТ»
2
го приміщення
(Е. Потьє), 20
31 Нерухоме майно,
287,88 м. Київ, вул. Є. Хар ПП «Гарант-Експерт»
2
а саме: нежитлові
(у т. ч. ченка (Леніна), 34
приміщення та
139,2 та
асфальтований май 148,68)
данчик
32 Нежитлові при
230,9
м. Київ, вул. Обсерва ФОП Рябченко О. М.
2
міщення
торна, 25

4 180

Визначення вартості
об’єкта з метою продо
вження договору оренди

4 890

Визначення вартості
об’єкта з метою продо
вження договору оренди

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 21.03.2018
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди) ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту: частина підвалу та нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 213,7 м2 у будівлі гуртожитку № 2, що перебувають на балансі Ніжинського державного університету імені
Миколи Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, пл. Івана Франка, 2 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна).

5 300

Визначення вартості
об’єкта з метою продо
вження договору оренди

8 000

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

5 200

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.03.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможця
ми визнано:
1. ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини стіни
приміщення ІІІ площею 1,5 м2 першого поверху; частини стіни приміщення І площею 1,5 м2, другого поверху; частини стіни приміщення І площею 1,5 м2 третього
поверху; частини стіни приміщення І площею 1,5 м2 четвертого поверху; частини
стіни приміщення І площею 1,5 м2 п’ятого поверху будівлі (літ. А-5), частини стіни
приміщення площею 1,5 м2 технічного поверху будівлі (літ. А-9). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 22; Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 22в. Балансоутримувач
майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 995,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів
від дати підписання договору;
2. ФОП Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
частини даху п’ятого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-5) загальною площею
144,0 м2 . Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. 390.Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 985,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання договору;
частини автостоянки на пристанційному майданчику № 1 (інв. № 6756/1/7326)
загальною площею 20,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Енергодар, вул. Промислова, 133. Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька атомна
електростанція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 985,00 грн, строк виконання робіт з оцінки –
4 календарних дні від дати підписання договору;
нежитлових приміщень № 1-1, № 1-2 загальною площею 157,18 м2, гаража (літ.
В), реєстровий номер 36307928.44.ААЕЖИД097, на експлуатаційній дільниці № 2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Чкалове,
вул. Чкалова, 94. Балансоутримувач майна: Веселівське міжрайонне управління водного господарства. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 985 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
частин стін приміщень коридорів гуртожитку № 3 (літ. А-4), а саме: частини стіни
приміщення ІІІ першого поверху площею 1,5 м2, частини стіни приміщення ІІ другого
поверху площею 1,5 м2, частини стіни приміщення ІІІ третього поверху площею 1,5 м2,
частини стіни приміщення ІІІ четвертого поверху площею 1,5 м2, загальною площею
6,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 56. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 900,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних днів від дати підписання договору;
3. ФОП Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлового приміщення № 1 та частини приміщення № 4 загальною площею
330,7 м2 першого поверху двоповерхової будівлі навчально-виробничого корпусу (літ.
Г-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева,
194. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище
професійне училище». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 985,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень № 20, 25 та частини приміщення спільного користування
№ 1 площею 6,6 м2, загальною площею 33,2 м2, будівлі статистики (літ. А-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2. Балансо
утримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 985 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору;
4. ТОВ Центр «Бізнесінформ» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини
нежитлового приміщення ХVІІ (у складі частин № 6, 7, 8 та частини приміщення загального користування № 1 площею 11,75 м2) загальною площею 89,0 м2 підвального
поверху будівлі (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Маяковського, 3а. Балансоутримувач майна: перебуває на балансі ПАТ «Запорізький завод
феросплавів» та не увійшло до його статутного капіталу при приватизації. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 985,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору;
5. ПП «Данко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень
№ 9, 10, 11 загальною площею 137,1 м2 будівлі складу та столярської майстерні (літ.
Б), що не увійшло до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд» в процесі приватизації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 985,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
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Мета проведення оцінки

тик, 35, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України».
Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль
ності визнано КТ АЕО «Фатум». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1 970,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: приміщення 1-го поверху загально площею 118,2 м2 (з
них корисна – 101,9 м2 та площі загального користування – 16,3 м2), частина підвалу
загальною площею 210,9 м2 (з них корисна – 163,3 м2 та площі загального користування – 47,6 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіксальна служба України, майно якої перебуває в оперативному управлінні Черкаської
об’єднаної державної податкової інспеції Головного управління ДФС у Черкаській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Б. Хмельницького, 25, м. Чигирин,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Різник О. П. Дата оцінки: 28.02.2018. Пере
можцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М».
Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 970,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення фойє навчального корпусу загальною
площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський інститут
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля національного університету цивільного захисту України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України». Дата оцінки: 31.01.2018.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо».
Термін виконання робіт – 3 календарних дні, вартість послуг – 2 380,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху чотириповерхової
адмінбудівлі площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гоголя, 316, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ФОП Михайловська О. О. Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання робіт –
2 календарних дні, вартість послуг – 1 050,00 грн.
6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху п’ятиповерхової
адмінбудівлі площею 45,65 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Інститут легкої промисловості». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП
Пахомов В. І. Дата оцінки: 28.02.2018. ФОП Гребченко М. П. Термін виконання робіт –
2 календарних дні, вартість послуг – 1 100,00 грн.
7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення 9-го поверху загальною площею
9,12 м2 та частина даху загальною площею 6,0 м2 для розміщення 4 антенно-фідерних
пристроїв загальною площею 15,12 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В’ячеслава Чорновола, 245/1, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар». Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КИ АЕО «Фатум-М». Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 390,00 грн.
8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень четвертого поверху чотириповерхової
адмінбудівлі площею 40,9 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: Благодійний фонд «Відродження регіонів». 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.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – цех № 45 Черкаського заводу телеграфної апаратури разом із земельною ділянкою. Балансоутримувач
відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 18000, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 1.
Дата оцінки: 28.02.2018. Конкурс не відбувся.

7 500

ТОВ «Про
консул»
ТОВ «Константа»

ФОП Мокров О. П.

ПФ «Бонс»

ФОП Соро
ФОП Сорокіна І. М. ФОП Мокров О. П.
кіна І. М.

ПФ «Бонс»

ПФ «Бонс»

ПФ «Бонс»

ПФ Агентство
«Схід»

ПФ Агентство
«Схід»

ФОП Жари
хін Ю. В.

ФОП Жари
хін Ю. В.

ТОВ «Про
консул»

2 150/2
2 080/2
2 080/2
2 200/5
2 200/5
1 750/3
1 750/3
2 250/4
2 200/4
2 200/4
2 350/5
2 050/2
2 250/2
2 350/4

1 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-10 на першому поверсі
3-поверхового квартирного багатоповерхового житлового
будинку з учбовою частиною, літ. за техпаспортом «А-3», інв.
№ 10131000064, загальною площею 35,9 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Весніна, 5, що перебуває на балансі НТУ «ХПІ»,
02071180, тел. (057) 707-64-75
2 Торговий павільйон № 1 (інвентарний номер 101310029)
загальною площею 30,25 м2 за адресою: м. Харків, пров.
Інженерний, 1а, що перебуває на балансі Харківського націо
нального економічного університету імені Семена Кузнеця,
02071211, тел. (057) 702-03-04
3 Торговий павільйон № 2 (інвентарний номер 101310030)
загальною площею 30,25 м2 за адресою: м. Харків, пров.
Інженерний, 1а, що перебуває на балансі Харківського на
ціонального економічного університету імені Семена Кузнеця,
02071211, тел. (057) 702-03-04
4 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 16 (сушильної
№ 57) на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 3
(інв. № 82367, літ. «А-9») загальною площею 4,0 м2 за адре
сою: м. Харків, вул. Л. Свободи, 59а, що обліковується на ба
лансі Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, 2071139, тел. (057) 704-92-93
5 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 17 (сушильної)
на 2-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 4 (інв.
№ 82479, літ. «А-9») загальною площею 4,0 м2 за адресою:м.
Харків, вул. Л. Свободи, 59б, що обліковується на балансі
Національного юридичного університету імені Ярослава Му
дрого, 2071139, тел. (057) 704-92-93
6 Частина нежитлового допоміжного приміщення – кімн. № 22
на цокольному поверсі десятиповерхової будівлі гуртожитку
№ 13 (інв. № 55944, літ. «Е-10») загальною площею 4,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Студентська, 5/1, що обліковуєть
ся на балансі Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, 2071139, тел. (057) 704-92-93
7 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 22 (пральня)
у підвалі шестиповерхової будівлі гуртожитку № 8 (інв.
№ 81563, літ. «В-6») загальною площею 4,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Динамівська, 4, що обліковується на балансі
Національного юридичного університету імені Ярослава Му
дрого, 2071139, тел. (057) 704-92-93
8 Нежитлове приміщення – кімн. № 2 площею 18,87 м2, кімн.
№ 1а площею 8,3 м2, частина коридору № 1 площею 2,48 м2,
частина кімн. № 15 площею 0,35 м2 на першому повер
сі 2-поверхового комбінату побутового обслуговування, інв.
№ 1030033, реєстровий № 20, загальною площею 30,0 м2
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Докучаєвське,
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на ба
лансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В.
Докучаєва, 000493764, тел. (057) 709-03-00, (057) 99-73-55
9 Частина коридору 1-го поверху різноповерхового (8-14) на
вчального корпусу (інв. № 103100012) загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 4, що перебуває
на балансі Харківського національного університету ім. В. Н.
Каразіна, 02071205), тел. 705-12-47, 707-52-31
10 Частина коридору 1-го поверху, зліва від головного вхо
ду різноповерхового (8-14) навчального корпусу (інв.
№ 103100090) загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Хар
ків, пл. Свободи, 6, що перебуває на балансі Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205),
тел. 705-12-47, 707-52-31
11 Нежитлове приміщення – кімн. № 16, 17, 20, 21, частина к.
№ 18 площею 9,1 м2, частина к. № 19 площею 8,2 м2 на 1-му
поверсі одноповерхової будівлі кафе, інв. № 13, реєстровий
№ 33689922 33ААААЕВ 247, літ. Б-1-2, загальною площею
60,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. С. Тархова, 13, що пере
буває на балансі Східної філії Концерну «Військторгсервіс»,
38746882, т. (050) 960-78-92
12 Нежитлові приміщення – частинка холу № 2 площею 10,0 м2
на першому поверсі та кімн. № 45 площею 33,0 м2 на чет
вертому поверсі 5-поверхового громадського будинку з на
вчальними майстернями та кабінетами, літ. А-5, інв. №72450,
реєстровий № 6566, загальною площею 43,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Бакуліна, 11, що перебуває на балансі ДВНЗ
«ХКБАД», 01275992, тел. (057) 731-24-31
13 Нежитлові приміщення № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 1-му поверсі
одноповерхової нежитлової будівлю літ. «Б-1» загальною
площею 181,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Свинаренка
Петра, 14
14 Нежитлові приміщення на цокольному поверсі шестиповерхо
вої будівлі (учбовий корпус № 1) загальною площею 236,5 м2
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Докучаєв
ське (с. Комуніст), учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва,
що перебувають на балансі Харківського національного
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764,
тел. (0572) 99-73-55
15 Нежитлове приміщення – частина кімнати № 233 на друго
му поверсі лівого крила технологічного приміщення зв’язку
10-поверхової аеродромно-диспетчерської вежі з комплек
сом будівель та споруд (виробничій будинок) (реєстровий
номер 19477064.7.СШФШЕЛ2656) загальною площею 1,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Стартова, 15, що перебуває на
балансі Харківського регіонального структурного підрозділу
Державного підприємства обслуговування повітряного руху
України, 21175382, тел. 740-16-98
16 Нежитлове приміщення – частина кімнати № 205 ЛАЗ на дру
гому поверсі двоповерхової технічної будівлі майданчика
№ 1 ТРЛК-7 РСП «Київцентраеро» загальною площею 1,0 м2
за адресою: Харківська обл., смт Печеніги, від будинку № 143
на вул. Зінченка, в північному напрямі 1,9 км, інв. № 04107, літ.
А, реєстровий № 19477064.1.СШФШЕЛ401, що перебуває на
балансі Регіонального структурного підрозділу Київський район
ний центр «Київцентраеро» Державного підприємства обслугову
вання повітряного руху України, 13738233, тел. (044) 361-60-17
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слуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлова будівля буфету
літ. «Є-1» загальною площею 43,2 м2, рік побудови – 1971 та нежитлова будівля їдальні
літ. «Е-1» загальною площею 54,0 м2, рік побудови – 1981. Розмір статутного фонду
(власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість
майна на 31.12.2017 становить 20,7 тис. грн. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): Харківська обл., Харківський р-н, с. Пісочин, вул. Автомобільна, 8б, 8в. Розмір
земельної ділянки (ділянок): 0,0265 га. Кадастровий номер земельної ділянки (ділянок)
6325157900:00:004:0123. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, землі промислові, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Для обслуговування нежитлових
будівель: буфету та їдальні. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна):
державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно 28.02.2018. Переможець: ТОВ «Бізнесгрупа «Співдружність» . Вартість робіт: 11 600 грн. Строк виконання: 15 днів.
III. Найменування об’єкта оцінки: приміщення підвалу загальною площею 182,4 м2
нежитлової будівлі літ. «Б-1». Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків, вул. Петра Свинаренка, 14. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка
початкової вартості об’єкта державної власності групи А, що приватизується шляхом
продажу на аукціоні. Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): вбудовані нежитлові приміщення підвалу загальною площею 182,4 м2 з окремим входом в нежитловій цегляній
будівлі літ. «Б-1». Рік побудови – 1990. Розмір статутного фонду (власного капіталу)
господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: –. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма
(державна/орендна): державна. Орієнтовна дата оцінки: 31.03.2018. Переможець:
ФОП Мокров О. П. Вартість робіт: 9 200 грн. Строк виконання: 7 днів.
Об’єкти оренди.
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IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 30.03.2018
Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди визнано:
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єктах оренди:
нежитлові приміщення загальною площею 241,4 м2 за адресою: Кіровоградська
обл., м. Новомиргород, вул. Соборності, 302, що перебувають на балансі Головного
управління статистики у Кіровоградській області, з метою укладення договору оренди,
вартість робіт – 2 200,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
частина даху будівлі площею 7,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, на Кременчуцькому судноплавному шлюзі, що перебуває на балансі Державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях», з метою продовження дії договору
оренди, вартість робіт – 2 150,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
нежитлове приміщення площею 18,525 м2 за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Світловодськ, на Кременчуцькому судноплавному шлюзі, що перебуває на балансі
Державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях», з метою продовження дії договору оренди, вартість робіт – 2 050,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ФОП Таран Олену Анатоліївну по об’єкту оренди – нежитлові приміщення загальною площею 755,96 м2 в адміністративній будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Перемоги, 89б, що перебувають на балансі
державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України», з метою укладення договору оренди, вартість робіт –
2 300,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, оголошеного на 30.03.2018
1. ТОВ «Експертне Агентство «УКРКОНСАЛТ», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: будівля дитячого комбінату № 105 (інв. № 078770) загальною площею 2 031,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 59а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 62 000 грн,
5 календарних днів.
2. ТОВ «Експертне Агентство «УКРКОНСАЛТ», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 3-поверхової будівлі, інв. № 072566, реєстровий
№ 01125666.1.АААИГА.183 (1-й поверх – 112,6 м2, 2-й поверх – 114,7 м2, 3-й поверх –
127,3 м2) загальною площею 354,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, пров. Нахімова, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
15 000 грн, 5 календарних днів.
3. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2-го поверху будівлі АПК (інв. № 072551,
реєстровий № 01125666.1.АААИГА182) загальною площею 175,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/3. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 5 100 грн, 15 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 22.03.2018
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експер
тизи» на проведення оцінки державного майна:
адмінбудівлі з внутрішньозаводськими кабелями та сигналізація загальною площею 10 524,9 м2 за адресою: вул. Заводська, 3, м. Полтава, що обліковується на балансі ВАТ «Полтавський завод газорозрядних ламп». Мета оцінки – визначення ліквідаційної вартості. Вартість виконаних робіт – 5 250,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 11,4 м2 та частини даху площею 22,2 м2, загальною площею 33,6 м2 за адресою: вул. О. Древаля, 35, м. Кременчук, Полтавська обл.,
що обліковуються на балансі 2 Державного пожежно-рятувального загону Головного
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 680,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на
проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 48,3 м2 на 4-му поверсі будівлі адміністративнонавчального корпусу (кабінет 405) та нежитлове приміщення площею 47,3 м2 на 4-му
поверсі будівлі адміністративно-навчального корпусу (кабінет 406) за адресою: вул.
Строни, 21, м. Горішні Плавні, Полтавська обл., що обліковується на балансі Вищого професійного гірничо-будівельного училища. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1 600,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
нежитлові приміщення нежитлової будівлі площею 78,4 м2 за адресою: вул. Старокиївська, 6, м. Решетилівка, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДКСУ
у Глоинському районі Полтавської області. Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1 470,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення площею 33,1 м2 за адресою: вул. Гоголя, 25,
м. Полтава, що обліковується на балансі Державного проектного інституту містобудування «Міськбудпроект». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 316,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: вул. Лісна, 1/1,
с. Кустолово-Суходілка, Машівський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ДУ «Машівська виправна колонія (№ 9)». Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1 430,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
нежитлового приміщення на першому поверсі у будинку головного учбового корпусу 2-поверхового з вбудованою їдальнею та КПП площею 78,5 м2 за адресою: вул.
Гоголя, 5, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Кременчуцького
льотного коледжу НАУ. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 460,00 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 23.03.2018
Частина приміщення коридору площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 6, що перебуває на балансі Херсонського державного університету,
за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 4, переможець конкурсу – ПФ «Екс
прес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
2 400,00 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Нежитлові приміщення загальною площею 143,01 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України, за адресою:
Херсонська обл., Білозерський р-н, смт Білозерка, вул. Свободи, 83, переможець
конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 2 300,00 грн. Строк виконання робіт – 3 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 02.04.2018
Гідротехнічні споруди рибацьких ставів, а саме: водовипуск ставка нагульного,
інв. № 70007/4; водовипуск ставка нагульного, інв. № 70009/4; водовипуск ставка
нагульного, інв. № 70008/4; донний випуск ставка нагульного, інв. № 70007/5; дон
ний випуск ставка нагульного, інв. № 70009/5; донний випуск ставка нагульного, інв.
№ 70008/5; контурна дамба ставка нагульного, інв. № 70007/1; контурна дамба ставка нагульного, інв. № 70009/1; контурна дамба ставка нагульного, інв. № 70008/1;
перепуск ставка нагульного № 2, інв. № 70009/6; причал ставка нагульного № 1, інв.
№ 70007/3; причал ставка нагульного № 1, інв. № 70009/3; причал ставка нагульного
№ 1, інв. № 70008/3; роздільна дамба ставка нагульного, інв. № 70007/2; роздільна
дамба ставка нагульного, інв. № 70009/2; роздільна дамба ставка нагульного, інв.
№ 70008/2, що перебувають на балансі ДП «Укрриба», за адресою: вул. Шмідта, 77,
с. Софіївка Білозерського району Херсонської області, переможець конкурсу – ПП
«ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 7 100 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 24,0 м2 на першому поверсі в двоповерховій адміністративній будівлі, що перебуває на балансі Державного
інституту управління та економіки водних ресурсів, за адресою: Херсонська обл.,
Голопристанський р-н, с. Рибальче, вул. Степова, 15в, 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 конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбулися 03.04.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина приміщення коридору площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області,
за адресою: вул. Лісова, 1, с. Олешин, Хмельницький р-н, Хмельницька обл. визнано
ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – вбудоване приміщення площею 24,1 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується
на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів, за адресою: вул.
Соборна, 29, м. Хмельницький визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість
надання послуг з оцінки – 2400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів.
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3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об'єкта з метою продовження договору оренди – частина приміщення площею 1,0 м2 у будівлі контрольно-пропускного пункту, що обліковується на
балансі Державної установи «Райківецька виправна колонія (№78)» та розташована
за адресою: с. Райківці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., визнано ФОП Паніка
Юрія Олександровича. Вартість надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн (без урахування
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 39,38 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,58 м2) на четвертому
поверсі лабораторного корпусу, що обліковується на балансі Донецького національного університету ім. Василя Стуса, за адресою: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький
визнано ТОВ «Експерт». Вартість надання послуг з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів, що відбулися 26.03.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. За
мовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення сцени площею 59,6 м2 та актового зала площею 210,2 м2 у будівлі клубу-їдальні навчального корпусу № 10 загальною площею
269,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний
технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 333,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Школа традиційного
карате Окінава». Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем конкурсу визнано КТ «АЕО
«Фатум-М». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 970,00
грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі навчального
корпусу ДНЗ «Буцький політехнічний професійний ліцей» площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Буцький
політехнічний професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Центральна,
2, смт Буки, Маньківський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем конкурсу визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання робіт – 3 календарних дні, вартість послуг – 2 390,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: їдальня на п’ятому поверсі адмінбудівлі площею 18,5 м2,
площі спільного користування – 5,0 м2, загальна площа – 23,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Соснівський РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Пастерівська, 104, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Мусатова Н. М. Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем
конкурсу визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання робіт – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1 100,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень на першому поверсі двоповерхової цегляної будівлі колишнього банку «Україна» площею 115,0 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: ПАТ КБ «Приватбанк».
Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем конкурсу визнано ФОП Гребченко М. П. Термін
виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 395,00 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 02.04.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. За
мовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі цеху ПКК площею 966,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління виробничо-технічного
обслуговування казенного підприємства «Кіровгеологія». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Київська, 9, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Торгівельний будинок «ВЕЛЕС». Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 385,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі
гуртожитку № 4 площею 0,3 м2 за адресою: вул. Інтернаціональна, 2, м. Умань, Черкаська обл.; частина нежитлового приміщення на першому поверсі гуртожитку № 6
площею 0,3 м2 за адресою: вул. Глібка, 3а, м. Умань, Черкаська обл. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський національний університет садівництва.
Платник робіт з оцінки: ФОП Юрченко В. М. Дата оцінки: 28.02.2018. Переможцем кон
курсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 380,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбувся 22.03.2018
Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями конкур
сів визнано:
ФОП Міцевич Любов Дмитрівна на підвальні приміщення виробничо-лабораторного
корпусу (літ. А) загальною площею 58,4 м2 (у т. ч. приміщення (ІІ) – 10,8 м2, приміщення (ІІІ) – 47,6 м2) за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194а, що перебувають
на балансі Чернівецької філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 2 000
гривень та 5 календарних днів.
ТОВ «Оцінка – Інформ» на вбудовані приміщення першого поверху будівлі (літ. А)
загальною площею 103,4 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 249а, що перебувають на балансі Головного управління статистики 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 Чернівецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбувся 29.03.2018
Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу
визнано ФОП Міцевич Любов Дмитрівна на приміщення гаража (1-7) площею 22,7 м2
та гараж (1-8) площею 21,7 м2 у будівлі (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 70б, що перебувають на балансі Західного офісу Держаудитслужби. Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 1 500 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 10.07.2017
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди) ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: нежитлове приміщення
площею 14,3 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча,
37 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 05.04.2018
1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,47 м2. Балансо
утримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 2 100,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: частина даху площею 2 552,52 м2 (корисна площа – 2 127,1 м2,
площа загального користування – 425,42 м2) та частина внутрішньої поверхні стіни
площею 6,4 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпровський електровозобудівний завод».
Адреса: м. Дніпро, вул. Орбітальна, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 2 395,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 21,34 м2 (корисна
площа – 17,0 м2 та площа загального користування – 4,34 м2). Балансоутримувач:
ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2 300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 11,17 м2 (корисна
площа – 8,9 м2 та площа загального користування – 2,27 м2). Балансоутримувач: ДП
ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 2 385,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 25,89 м2. Балансо
утримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет».
Вартість послуг – 2 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 37,0 м2 (корисна площа – 28,2 м2, площа загального користування – 8,8 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ
«Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Перемо
жець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2 100,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 224,4 м2 (корисна
площа – 173,5 м2, площа загального користування – 50,9 м2). Балансоутримувач:
ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета

оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2 000,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Криворізький коледж Національного авіаційного університету.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Туполєва, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість
послуг – 2 260,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,3 м2. Балансо
утримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Титова, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг –
2 150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2
(корисна площа – 3,0 м2, площа загального користування – 1,0 м2). Балансоутримувач:
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національ
на експертно-правова група». Вартість послуг – 2 385,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 45,5 м2. Балансо
утримувач: ДП ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Макарова, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг –
2 100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 110,4 м2. Балансо
утримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Медична, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість
послуг – 2 385,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 255,2 м2. Балансо
утримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна,
6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1 800,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 289,9 м2. Балансо
утримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, просп. О. Поля, 46. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість
послуг – 2 100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 141,59 м2 (площа
загального користування – 20,11 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національ
на експертно-правова група». Вартість послуг – 2 150,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 141,6 м2 (корисна
площа – 131,6 м2, площа загального користування – 10,0 м2). Балансоутримувач:
ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 57.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість послуг –
2 150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: частина даху площею 20,0 м2 та нежитлового вбудованого
приміщення площею 13,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Новокримська, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2 390,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. О. Васякіна, 54а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг – 2 380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
19. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість
послуг – 2 260,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, що відбувся 10.04.2018
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2 першого поверху будівлі адміністративно-побутового комбінату за адресою:
Донецька обл., м. Українськ, вул. Богдана Хмельницького, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 2 159 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 12.04.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможця
ми визнано:
1. ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки
об’єктів оренди:
нежитлових приміщень з № 7 до № 9 включно загальною площею 41,3 м2 учбового
корпусу-складу (літ. В-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Обільне, вул. Залізнична, буд. 21. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Мелітопольський
професійний аграрний ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 385 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання договору;
вбудованих нежитлових приміщень № 7, 8, 9 першого поверху будівлі (літ. З-1,
реєстровий номер 02543928.1.КЖХПЦИ041) загальною площею 51,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Богатир, б/в «Юність».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: ДНЗ «Якимівський професійний аграрний ліцей». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 385 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору;
2. ФОП Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди:
вбудованих нежитлових приміщень № 1, № 3, І, частини коридору № 2 площею
4,7 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. А) загальною площею 64,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., смт Більмак, вул. Запорізька, 29.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 385 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
3. ФОП Жиров Андрій Костянтинович на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлових приміщень № 305 (кімн. 108) загальною площею 18,5 м2 третього поверху адміністративної будівлі (літ. А-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 129а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька філія Державного науково-дослідного
проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція». Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 385 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору;
4. ТОВ Юридичний центр «Бізнес – право» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди:
нежитлових приміщень з № 1 до № 27 включно загальною площею 1 095,3 м2
будівлі збірно-розбірного складу (літ. З), інвентарний номер 164. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 145 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
5. ПП «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини вбудованого нежитлового приміщення коридору № 209 загальною
площею 6,0 м2 другого поверху учбового корпусу № 1а (літ. В), реєстровий номер
02125220.1.ФСНТКК034. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4/ вул. Володимира Хавкіна, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський
державний педагогічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 160 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини вбудованого нежитлового приміщення № 101 загальною площею 4,0 м2
першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу № 5 (літ. ВВ'), реєстровий
номер 02125220.1.ФСНТКК038. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Володимира Хавкіна, буд. 3/вул. Пушкіна, буд. 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: Бердянський державний педагогічний університет. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 160 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
6. ФОП Добрун Анатолій Павлович на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлових приміщень № 71 – 74, № 79, частин приміщень спільного користування № 69 площею 5,0 м2 та № 78 площею 14,5 м2, загальною площею 150,8 м2 другого
поверху будівлі обчислювального центру (літ. В-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 29. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ГУМВС України в Запорізькій
області. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 350,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
7. ФОП Литвиненко Георгій Георгійович на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди:
будівлі насосної станції № 1 та гідротехнічні споруди: контурна дамба КД-1, дренажний канал ДК-1, водозабірні споруди, скидний канал, меліомережа, земляний насип, причал на КД-1 Гк-25 100, сітчатий фільтр, донний водовипуск. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський р-н, Давидівська с/р, Промзона, № 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: ДП «Укрриба». Вартість виконання робіт з оцінки – 7 050,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
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Вартість робіт/
строк виконання
ТОВ «Незалеж Переможець
на профгрупа»
конкурсу
ФОП Мокров
О. П.
ФОП
ФОП
ТОВ «Незалеж
ФОП
Дрозд Ю. О. Дрозд Ю. О. на профгрупа» Дрозд Ю. О.
ФОП Дрозд Ю. О.

Визначення вартос
ті об’єкта з метою
продовження до
говору оренди
Визначення вартос
ті об’єкта з метою
продовження до
говору оренди

Визначення вартос
ті об’єкта з метою
продовження до
говору оренди

ТОВ «Кон
станта»

2 300/5
2 180/2

ПП «Ради
кал»

2 100/5

Визначення вартос
ті об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

2 000/5

2 390/4

Мета проведення
оцінки
Визначення вартос
ті об’єкта з метою
продовження до
говору оренди

2 300/5

1 Нежитлові приміщення № 5 площею 33,1 м2, № 6 цокольного поверху
площею 16,7 м2, № 8 першого поверху площею 12,3 м2 двоповер
хового блоку «В» 4-поверхової будівлі (інв. № 1031001) загальною
площею 62,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 339, що пе
ребувають на балансі Українського науково-дослідного інституту про
тезування, протезобудування та відновлення працездатності
2 Нежитлові приміщення на першому та другому поверсі 2-поверхового
адміністративного будинку, інв. № 10310035, пам’ятка архітектури
(охоронний № 694/2) загальною площею 678,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Університетська, 25, що перебувають на балансі Де
партаменту містобудування та архітектури ХОДА
3 Нежитлове приміщення – кімнати № 1-51 на другому повер
сі 2-поверхового адміністративно-управлінського будинку (інв.
№ 10310038, реєстраційний № 02362629.1.АААДЕЖ284) загальною
площею 16,2 м2 за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Адміні
стративна (Леніна), 25, що перебуває на балансі Головного управлін
ня статистики у Харківській області
4 Нежитлове приміщення кімната № 89 (кухня) першого поверху 4-по
верхової будівлі загальною площею 1,5 м2 за адресою: Харківська
обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна, гур
тожиток № 3, що перебуває на балансі Харківської державної зоове
теринарної академії
5 Нежитлові приміщення – кімнати № 49, 55, 56, 57 на 1-му поверсі
3-поверхової будівлі учбового корпусу (пам’ятка архітектури) за
гальною площею 208,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносиць
ка, 92, що обліковуються на балансі Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра
Василенка
7 Нежитлове приміщення – кімната № 7 (душ згідно з техпаспортом)
на 2-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 3 загальною
площею 2,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 52, що
обліковується на балансі Харківського національного університету
сільського господарства ім. П. Василенка
8 Нежитлове приміщення – частина кімнати № 11 на 1-му поверсі
5-поверхової будівлі гуртожитку № 4 загальною площею 2,0 м2
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка,
вул. Академіка, гуртожиток № 4, що обліковується на балансі Харків
ської державної зооветеринарної академії
9 Частина фойє (приміщення № XXV за техпаспортом) на першому
поверсі – 5,0 м2 та частина коридору (приміщення № 9 за техпаспор
том) на першому поверсі – 5,0 м2 п’ятиповерхового учбового корпусу
медичних катастроф та військової медицини, інв. № 10310021, літ.
«И-1-5» загальною площею 10,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трін
клера, 12, що перебуває на балансі Харківського національного
медичного університету
10 Частина буфету (приміщення № 10 за техпаспортом) на першо
му поверсі семиповерхового університетського стоматологічного
центру ХНМУ, інв. № 10310007, літ. «А-7», загальною площею 5,0 м2
за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 51, що перебуває на балансі
Харківського національного медичного університету
11 Нежитлове приміщення кабінет (літ. за техпаспортом Г-17) – 25,1 м2,
коридор (літ. за техпаспортом Г-18) – 5,6 м2, кабінет (літ. за тех
паспортом Г-19) – 20,1 м2 на третьому поверсі чотириповерхового
громадського будинку, учбового корпусу, інв. № 70994, літ. «Г-4»,
загальною площею 50,8 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14,
що перебуває на балансі Харківського національного університету
радіоелектроніки
12 Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 2-поверхового комбінату по
бутового обслуговування (інв. № 1030033) загальною площею 3,23 м2
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, п/в Комуніст-1, учбове
містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харків
ського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
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Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження (індекс,
адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний
телефон)

ТОВ «Константа»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 29.03.2018
У зв’язку із набранням чинності наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47 «Про внесення
змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650, конкурс з відбору

№
з/п

ТОВ «Консу
лат»

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 06.04.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди визнано ФОП Лісовола Дмитра Олександровича по
об’єкту оренди – гідротехнічних спорудах зимувального ставу, вирощувального ставу № 2, вирощувального ставу № 3, вирощувального ставу № 4, що перебувають на
балансі державного підприємства «Укрриба», на території Красносілківської сільської
ради Олександрівського району Кіровоградської області, з метою укладення договору
оренди, вартість робіт – 7 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 12 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності на об’єкти оренди, що відбувся 05.04.2018

2 300/5

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб'єктів оціночної діяльності, що відбувся 11.04.2018
Нерухоме державне майно загальною площею 40,45 м2, а саме: частина поверхні
димової труби площею 27,7 м2 та частина асфальтобетонної площадки площею 12,75 м2.
Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська, 176. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення № 1 загальною площею 94,4 м2 в
одноповерховій будівлі гаража. м. Львів, вул. Гайдучка, 7. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Експерт
МАШ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення фойє загальною площею 1,0 м2 на
першому поверсі будівлі гуртожитку. м. Львів, вул. Лисеницька, 2. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення кімн. № 158, 159, 160 загальною площею 97,8 м2 на
другому поверсі 2-4-поверхової будівлі. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Ін
вестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Державне нерухоме майно – частина даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку
площею 30,0 м2. м. Львів, смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 18. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
По об’єкту – нежитлові приміщення загальною площею 175,8 м2, а саме: підвальне
приміщення № 4 площею 14,0 м2, приміщення першого поверху № 5 площею 65,1 м2,
№ 6 площею 61,8 м2, приміщення другого поверху № 8 площею 19,9 м2 та № 9 площею
15,0 м2 за адресою: Львівська обл., смт Добротвір, вул. Озерна, 5 конкурс не відбув
ся, оскільки подано лише одну заяву від претендента, тому відповідно до п. 8 розділу
III Положення, голова комісії прийняв рішення про повторне проведення конкурсу по
цьому об’єкту.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 12.04.2018
Частина приміщення першого поверху навчального корпусу № 2 площею 156,4 м2
за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. О.Новака, 75, з метою укладення договору
оренди державного майна. Конкурс не відбувся.
Частина приміщення першого поверху студентської їдальні площею 255,5 м2
за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Чорновола, 49а, з метою укладення договору оренди державного майна. Конкурс не відбувся.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 04.04.2018
Нежитлові приміщення № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26 загальною площею
95,3 м2 у будівлі під літерою «Б-1» (господарський корпус). Львівська обл., Сколівський р-н, м. Сколе, вул. Стрийська, 29б. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення (№ 414, 417) загальною площею 55,4 м2 на
четвертому поверсі будівлі корпусу № 25 (технопарк). м. Львів, вул. Городоцька, 286.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціноч
ної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 1 050 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 175,7 м2 на першому поверсі
двоповерхової виробничої будівлі. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД
Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 089 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 2,0 м2, а саме: частина нежитлового
приміщення на першому поверсі навчального корпусу БТФ площею 1,0 м2 та частина
нежитлового приміщення на другому поверсі навчального корпусу БТФ площею 1,0 м2.
м. Львів, вул. Пекарська, 50. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 1 к/д.
Вартість робіт – 1 200 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 10,8 м2 на другому поверсі спального
корпусу. Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Експерт
МАШ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 580 грн.
Нежитлові приміщення (№ 32, 33, 34) загальною площею 38,8 м2 на першому поверсі будівлі корпусу НСК. м. Львів, вул. Черемшини, 17. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна
група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення № 4 площею 25,0 м2 у підвалі
триповерхової будівлі. м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда».
Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
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13 Нежитлове приміщення – кімната № 8 на 1-му поверсі одно
поверхового гаражного боксу, літ. Х-1, інв. № 80285, загальною
площею 57,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях,
188а, що перебуває на балансі Державного університету теле
комунікації
14 Нежитлові приміщення – кімнати № 2, 3 та частина коридору площею
5,48 м2 напівпідвалу 4-поверхової житлової будівлі «Гуртожиток по пров.
1-й Лісопарковий, 3», інв. № 00079, загальною площею 42,88 м2 за адре
сою: м. Харків, пров. 1-й Лісопарковий, 3, що перебуває на балансі Дер
жавного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар»
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Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження (індекс,
адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний
телефон)

ФОП
ФОП
Дрозд Ю. О. Дрозд Ю. О.

№
з/п
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 10.04.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання по
слуг з оцінки об’єктів:
частина нежитлового приміщення громадського будинку Магазину з житловою
мансардою площею 61,5 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Клевань, вул. Лісова,
1, з метою укладення договору оренди державного майна – визнано ПП «Експерт
будсервіс». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 400 грн;
частина нежитлового приміщення підвалу лікарняного комплексу на 250 ліжок з
поліклінікою на 600 відвідувань площею 1,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, вул. Енергетиків, 23, з метою укладення договору оренди державного майна,
конкурс не відбувся;
нежитлове приміщення другого поверху адмінбудівлі площею 47,3 м2 та будівля
гаража площею 49,2 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська, 75а, з
метою укладення договору оренди державного майна – визнано ТзОВ «ЦТБ РівнеЕкспо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 400 грн.

1 958/4

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 10.04.2018
Частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 85,4 м2 на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі головного (інженерно-лабораторного) корпусу
(інв. № 101311250), що обліковується на балансі Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля, за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
просп. Центральний, 59а. Переможець – ФОП Сорокіна І. М., на таких умовах: вартість
послуги – 2 100 грн, термін виконання роботи – 3 дні.

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про оголошення якого була опублікована
в газеті «Відомості приватизації» від 14.03.2018 № 21-22 (1145-1146), вважати та
ким, що не відбувся.
Про проведення повторного конкурсу буде повідомлено додатково.

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

приватизації

8. ТОВ «Всеукраїнська експертна группа» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди:
вбудованих в перший поверх нежитлових приміщень гуртожитку (літ. А-5, приміщення 5: приміщення з № 1 до № 13 включно) загальною площею 123,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, буд. 10. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансо
утримувач майна: ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 375,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбулися 12.04.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 70,1 м2 у вестибулі першого поверху навчального корпусу № 4, що
обліковується на балансі Хмельницького національного університету, за адресою:
вул. Інститутська, 11/1, м. Хмельницький визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість
надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів;
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення
загальною площею 33,9 м2 на четвертому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Нетішинського МВ УМВСУ в Хмельницькій області, за адресою:
вул. Енергетиків, 4, м. Нетішин, Хмельницька обл. визнано ФОП Паніка Юрія Олек
сандровича. Вартість надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів;
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина вестибуля площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на
балансі 2-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНСУ у Хмельницькій області, за адресою: просп. Грушевського, 2б, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька
обл. визнано ПП «Аспект». Вартість надання послуг з оцінки – 2 300,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів;
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 106,1 м2 в одноповерховій прибудові до будівлі гуртожитку № 1, що
обліковується на балансі Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана
Огієнка, за адресою: просп. Грушевського, 44, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька
обл. визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання послуг з оцінки – 2 400,00
грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна, що відбувся 10.04.2018
Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями конкур
су визнано:
1. ТОВ «Оцінка – Інформ» на:
об’єкт незавершеного будівництва державної власності – лазню, що перебувала
на балансі ліквідованого КСП «Промінь» (вул. Мічуріна, 14, с. Гордівці, Хотинський
р-н, Чернівецька обл.);
об’єкт незавершеного будівництва державної власності – двоквартирний житловий будинок, що перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик»
(пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка, Заставнівський р-н, Чернівецька обл.). Мета
проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість та строк виконання робіт (по кожному із об’єктів оцінки): 5 400 грн та 20 календарних днів;
2. ФОП Федоренко Алла Анатоліївна на частину труби ІІІ площею 18,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Мізюна, 2а, що перебуває на балансі Автогосподарства УМВС
України в Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість
та строк виконання робіт: 2 000 грн 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 04.04.2018
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ТОВ ЕКФ«Десна-Експерт» по об’єкту: частина холу навчального корпусу № 2 загальною площею 8,46 м2, що перебуває на балансі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Графська,
2 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 130 грн, строк – 5 календарних дні від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Радикал» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 33,0 м2 господарської
будівлі, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»,
за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 10 (вартість виконання робіт
з оцінки – 2 160 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «КБ-Експерт» по об’єкту: будівля складу площею 510,9 м2, що перебуває на балансі ДП «Прилуцьке лісове господарство», за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки,
пров. Гетьмана Сагайдачного, 28 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 950 грн, строк –
5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 12.04.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки – об’єкта державної власності групи А – групи інвентарних об’єктів –
частини майна колишнього дитячого оздоровчого табору «Дружба» у складі: сушильна
камера (літ. Н) площею 37,13 м2, ізолятор (літ. О) площею 73,92 м2, будівля туалету
(літ. М) площею 16,33 м2, душова-пральня (літ. П) площею 143,01 м2, будівля для тимчасового проживання персоналу (літ. Р) площею 284,39 м2, спальний корпус 5Г (літ.
С) площею 230,64 м2, спальний корпус 5В (літ. Т) площею 224,29 м2, спальний корпус
5А (літ. Ф) площею 224,29 м2, спальний корпус 5Б (літ. Х) площею 225,0 м2, будиночок
для дітей (літ. Ц) площею 7,25 м2, кінотеатр літній (літ. Ч) площею 370,2 м2, бесідка (літ.
Ш) площею 5,85 м2, металевий резервуар для води (літ. Щ) 20,0 м3, що перебуває на
балансі та орендується ПП «ЄВМ-Стандарт», за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Зарічанська сільська рада, Зарічанський військовий лісгосп, квартал
№ 5, виділ, 18 визнано приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» (м. Житомир,
вул. Довженка, 39, кв. 184) вартість надання послуг з оцінки – 10 350,00 грн, строк –
10 календарних днів; мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом викупу з компенсацією орендарю вартості виконаних ним невід’ємних поліпшень.

прийнято рішення про приватизацію
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київ
ській області від 11 травня 2018 року № 455 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Спеціальне конструкторське та технологічне бюро «Електронагрівач» (код
за ЄДРПОУ 04696895) за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Бишівська, 6,
шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 11 травня 2018 року № 456 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – окремого майна – будівлі колишнього дитячого садка
(літ. А) загальною площею 250,1 м2 з господарчим корпусом (літ. Б) загальною площею 50,4 м2 за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Пекарська, 13, який
під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Київхліб» та перебуває на
балансі дочірнього підприємства Білоцерківський хлібокомбінат.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 11 травня 2018 року № 457 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – окремого майна – будівлі побуткомбінату літ. «М2»
загальною площею 273,7 м2 за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 9,
яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ірпіньмаш» (правонаступник ПАТ «Ірпіньмаш»).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській
області від 11 травня 2018 року № 458 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – окремого майна – будівлі їдальні літ. «П» загальною площею 1 299,2 м2
за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 94, яка під час приватизації не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Ірпіньмаш» (правонаступник ПАТ «Ірпіньмаш»).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 11 травня 2018 року № 459 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – окремого майна – частини будівлі автотракторних класів загальною площею 378,7 м2 за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Гусєва,
27, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Сільгосптехніка»
(правонаступник ПАТ «Сільгосптехніка»).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 11 травня 2018 року № 460 прийнято рішення про приватизацію
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об’єкта державної власності – окремого майна – нежитлова будівля їдальні (літ. А)
площею 129,7 м2, прибудова (літ. а) площею 140,2 м2, ґанок (літ. а1), ґанок (літ.а2) за
адресою: 07527, Київська область, м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 27а, яке
під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Березанське» (правонаступник ПАТ «Березанське»).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській
області від 11 травня 2018 року № 461 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – окремого майна – нежитлової будівлі (столової) загальною
площею 749,5 м2 за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Крушинка,
вул. Колгоспна, 11, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ПАТ
«Птахофабрика «Україна».
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 11 травня 2018 року № 462 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – окремого майна – нежитлової будівлі столової (літ. 1А)
загальною площею 220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2) за адресою: 07527, Київська область, Баришівський район, с. Бзів, вул. Свято-Миколаївська, 22, яка під час
приватизації не увійшла до статутного капіталу КСП ім. Тімірязєва (правонаступник
СТОВ ім. Леся Сердюка).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській
області від 11 травня 2018 року № 463 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – окремого майна – будівлі недіючої лазні площею 137,6 м2 за
адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт Терезине, вул. Першотравнева, 11, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Терезине»
(правонаступник ТДВ «Терезине).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 11 травня 2018 року № 464 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – окремого майна – будівлі недіючої лазні за адресою:
Київська область, Васильківський район, с. Плесецьке, вул. Варовицька, 10, яка під
час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове»
(правонаступник ПАТ «Дзвінкове).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській
області від 11 травня 2018 року № 465 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – котельні за адресою:
Київська область, м. Сквира, вул. Незалежності, б/н (К. Лібкнехта, б/н), яка під час
приватизації не увійшла до статутного капіталу КСП «Сквирське» (правонаступник
ПП «АГРО-ОЛІМП»).

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

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській
області від 11 травня 2018 року № 466 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – 52-квартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Плесецьке, вул.
Васильківська, 159, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ
«Племінний завод «Дзвінкове» (правонаступник ПАТ «Дзвінкове»).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській
області від 11 травня 2018 року № 467 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – 48-квартирного житлового
будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, на розі вулиць
Пушкіна і Устінова, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ПАТ
«Племінний завод «Бортничі» (правонаступник ПрАТ «Племінний завод «Бортничі»).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 11 травня 2018 року № 468 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка,
вул. 8 Березня, 36, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ
«Тхорівський» (правонаступник ТДВ «Тхорівське»).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 27 квітня 2018 року № 411 прийнято рішення про приватизацію пакета
акцій (державна частка 25 %) ПрАТ «Племзавод «Колос» (код за ЄДРПОУ 00846369)
шляхом продажу на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській
області від 27 квітня 2018 року № 412 прийнято рішення про приватизацію пакета акцій
(державна частка 25 %) ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч» (код
за ЄДРПОУ 004685271) шляхом продажу на електронному аукціоні.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській
області від 24.04.2018 № 173 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – житлового будинку, розташованого за адресою: Сумська область,
Роменський район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61, який перебуває в управлінні
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області, балансоутримувач відсутній.
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