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

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

МиКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО МикОлАїВськІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ НА пРАВО
УклАДеННЯ ДОгОВОРУ ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме майно: частина нежитлових
приміщень – мансарда площею 254,6 м2 в загально-портовій адміністративній будівлі з такелажним складом за адресою: вул. Заводська, 23/14, м. Миколаїв.
Балансоутримувач: ДП «Миколаївський морський торговельний порт».
Орган управління майном: Міністерство інфраструктури України.
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 31.03.2018 становить 1 256 170,00 грн
без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – квітень 2018 р. становить
18 993,29 грн без ПДВ при використанні орендованого майна під розміщення офіса.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди
порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – квітень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 18 993,29 грн.
2. Використання орендованого майна під розміщення офіса.
3. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
4. Термін дії договору оренди – до 31.12.2030.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного
за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
6. Внесення завдатку розміром не менше 6-місячної орендної плати протягом 10 робочих днів від
дати укладення договору оренди, який зараховується в рахунок плати за останні 6 місяців оренди.
7. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.
8. Своєчасне виконання поточного та інших видів ремонту за рахунок орендаря без компенсації
витрат на їх здійснення.
9. Зобов’язання орендаря укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з
балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю та нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки.
10. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору оренди державного нерухомого майна на користь балансоутримувача. Постійно поновлювати договір страхування таким чином,
щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
11. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів від дати укладення договору оренди.
12. Внесення гарантійного внеску в розмірі шести стартових орендних плат (113 959,74 грн) шляхом перерахування коштів на рахунок № р/р 37315068016233 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 20917284.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс. Якщо претендент
вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; документи, які підтверджують гарантійний
внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі); інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи для участі у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру орендної плати, пропозиція щодо
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому непрозорому
конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 20 календарних днів з дати публікації з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону в конференц-залі РВ
ФДМУ по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв вул. Чкалова, буд. 20, 6-й поверх,
початок об 11.00.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у відділі оренди державного майна
(кімн. 24-27) РВ ФДМУ по Миколаївській області або за тел.: (0512) 47-04-13, 47-89-82 з 8.00 до 17.00
(крім вихідних).

РІВненСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО РІВНеНськІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
НА пРАВО ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: гідротехнічні споруди за адресою: Рівненська
обл., Гощанський р-н, с. Русивель.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба».
Орган управління: Державне агентство рибного господарства України.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.09.2017 становить
605 598,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786,
з урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної ставки 10 % – розміщення рибного
господарства за базовий місяць розрахунку – квітень 2018 р. становить 5 432,07 грн без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску становить 32 592,42 грн без ПДВ, реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: ДКСУ м. Київ, РВ ФДМУ по Рівненській області; код за
ЄДРПОУ одержувача: 13989432; р/р № 37314029008805; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Київ; призначення
платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди гідротехнічних споруд».
Основні умови конкурсу:
до участі у конкурсі не допускаються: особи, щодо яких застосовуються санкції відповідно до рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента
України від 15 травня 2017 року № 133/2017; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державоюагресором; юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною
Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою
України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства; мета
використання – розміщення рибного господарства; найбільший запропонований розмір орендної плати
порівняно зі стартовим; відсутність нарощення заборгованості по податках, платежах та зборах до державного та місцевих бюджетів протягом останніх двох років; строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців
з можливістю подальшої пролонгації у разі належного виконання умов договору відповідно до встановленого порядку; ефективне використання орендованого майна відповідно до його призначення та умов
договору; 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, дотримуватися правил технічної експлуатації гідротехнічних
споруд рибоводних господарств; компенсація переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів з
моменту укладення договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за
оцінку (за наявності підтвердних документів); протягом трьох місяців після укладення договору надати
орендодавцю паспорт рибогосподарської технологічної водойми; наявність рибогосподарського виду
діяльності (відповідний КВЕД); наявність у штаті потенційного орендаря спеціаліста із риборозведення;
протягом місяця з моменту підписання договору переможець конкурсу повинен внести завдаток у розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати до державного бюджету і балансоутримувачу у
співвідношенні, визначеному у договорі оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну
плату (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції); орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до державного
бюджету та балансоутримувачу у визначеному співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день сплати; забезпечити орендодавцю, балансоутримувачу та представнику органу, уповноваженого управляти майном, доступ на об’єкт оренди з метою
контролю за його використанням та виконанням умов договору; у разі виникнення загрози або настання
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, орендарю надавати своїх працівників для попередження таких ситуацій та ліквідації наслідків.
Здійснювати проведення щорічних протиповеневих заходів; своєчасно, за погодженням з балансоутримувачем, здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонту орендованого
майна; у разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем
за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю держави і компенсації не підлягають;
здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат
балансоутримувачу 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 за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством, і надати орендодавцю та балансоутримувачу копії страхового поліса і платіжного доручення
про сплату страхового платежу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк
оренди майно було застраховано; у разі припинення або розірвання договору повернути балансоутримувачу орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та відшкодувати балансоутримуачу збитки в разі погіршення стану або
втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря; протягом місяця після укладення договору розробити та подати балансоутримувачу виробничу програму використання державного майна із
дотриманням рибопродуктивності відповідно до зон аквакультури, затверджених наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 30 січня 2013 року № 45, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 11 лютого 2013 року № 240/22772; чинність договору оренди припиняється внаслідок:
несвоєчасної сплати орендної плати та пені до державного бюджету протягом трьох місяців, про що орендарю надсилається письмове повідомлення; невиконання зобов’язання щодо надання орендодавцю
паспорта рибогосподарської технологічної водойми; сплата гарантійного внеску: гарантійний внесок
може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або
шляхом надання банківської гарантії. При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного
резервного банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для цілей цього порядку
розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій
(материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ввв» або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними
рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів з державним
органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України. У разі укладення договору
оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної
плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786; особам, які не стали переможцем конкурсу,
сума гарантійного внеску підлягає поверненню протягом семи робочих днів з дня укладення договору
оренди; у разі якщо претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків учасників, допущених до участі у конкурсі.
Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу з передачі в оренду державного нерухомого майна,
гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до Державного бюджету України; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до Державного бюджету України, а договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній
відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, зі змінами та доповненнями.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового
забезпечення виконання інших умов конкурсу.
для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь в 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;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірені належним чином копії звітів про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останні два роки;
довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; інформацію
щодо наявності у штаті спеціаліста з риборозведення (рибовод): завірені належним чином копію наказу
про прийняття на роботу та копію диплома (свідоцтва) про здобуття відповідної кваліфікації; інформацію
щодо відсутності застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства за підписом керівника;
документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців; завірені належним чином копії декларацій про доходи або звітів суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку за останні два роки; інформацію
щодо наявності трудових відносин зі спеціалістом з риборозведення (рибоводом): належним чином завірені копії трудового/цивільно-правового договору (з реєстрацією в органах ДФС) та диплома (свідоцтва)
про здобуття кваліфікації; інформацію щодо відсутності застосування до заявника санкцій відповідно до
законодавства за підписом ФОП; документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;
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.
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Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до РВ
ФДМУ по Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 у запечатаному
непрозорому конверті з написом «На конкурс», з відбитком печатки претендента (за
наявності) із зазначенням найменування учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Кінцевий строк приймання документів на конкурс – за три робочих дні до дати
проведення конкурсу.
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 конкурсних пропозицій щодо розміру
орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: м. Рівне, вул. 6 Липня, 77.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі оренди
державного майна РВ ФДМУ по Рівненській області або за тел. (0362) 26-66-75.

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

 І. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 3, 9 на 1-му поверсі одноповерхової адміністративної будівлі, інв. № 10310024, реєстровий
№ 21247874.1.ЮФШЛОЖ007, літ. А, загальною площею 45,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Харківська, 2, що перебувають на балансі Куп’янського
міськрайцентру зайнятості.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
21.02.2018 становить 175 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство соціальної політики України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 6 308,88 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Поряд
ку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований
на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
квітень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 1 051,48 грн, при орендних
ставках 7 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення ксерокопіювальної техніки
для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в
рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у
порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса
і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються усім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами
та ураховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.2013 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 20 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на
наступний після вихідного дня день об 11.00.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 101,103
на 2-му поверсі 2-поверхової будівлі навчально-виробничих майстерень,
інв. № 1030001, літ. А-2-4, загальною площею 162,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Владислав Зубенка, 39, що перебувають на балансі ДНЗ «Регіональний центр
професійної освіти будівельних технологій Харківської області».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
22.02.2018 становить 536 600,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 41 382,30 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За
3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний
внесок має бути перерахований на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,

одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській
області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску
від учасника конкурсу з оренди.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
квітень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 6 897,05 грн, при орендних
ставках 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У
подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення цеху з пошиву взуття.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в
рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у
порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса
і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Переможцю конкурсу протягом 10 робочих днів від дати укладання договору
оренди внести орендну плату у розмірі за 6 місяців.
9. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
10. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
11. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
12. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
13. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
14. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
15. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами,
та ураховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.2013 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 12.00 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на
наступний після вихідного дня день о 12.00.
 ІІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3 одноповерхової будівлі складу, літ. за техпаспортом «М-1», інв. № 1137, загальною площею 618,2 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки,
вул. Макаренка, 1, що перебуває на балансі Державної установи «Курязька виховна
колонія імені А. С. Макаренка».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
12.03.2018 становить 391 600,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство юстиції України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 29 930,64 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За
3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний
внесок має бути перерахований на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській
області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску
від учасника конкурсу з оренди.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
квітень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 4 988,44 грн, при орендних ставках 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення пилорами із складуванням
деревини.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в
рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у
порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса
і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.

13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами,
та ураховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.2013 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 12.30 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на
наступний після вихідного дня день о 12.30.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозицію стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
(за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати
умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству
України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні
(до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, у конвертах з написом
«На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача)
та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якій опублікована інформація про
об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами,
та ураховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години за місцем їх
розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ по
Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсів
на право оренди нерухомого державного майна

Конкурс відбувся 15.05.2018.
За результатами засідань конкурсних комісій щодо визначення переможців конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна, а саме: частини приміщення
№ 2 площею 2,0 м2 на першому поверсі пасажирського термінала «D» (Лот 5); частини
приміщення № 226 площею 2,0 м2 на третьому поверсі пасажирського термінала «D»
(Лот 1); частини приміщення № 226 площею 2,0 м2 на третьому поверсі пасажирського
термінала «D» (Лот 2); частини приміщення № 226 площею 2,00 м2 на третьому поверсі пасажирського термінала «D» (Лот 3), що розташовані за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт та перебувають на балансі Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», прийнято рішення укласти договори оренди з єдиним претендентом, пропозиції якого відповідали умовам конкурсу, – ТОВ «Фінансова
компанія «Фенікс» (ідентифікаційний номер 35075436).
Конкурси відбулися 16.05.2018.
За результатами засідання конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди частини нежитлового приміщення № 220 площею 4,15 м2 на
3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що перебуває на балансі Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним претендентом,
пропозиція якого відповідала умовам конкурсу, – ТОВ «Аерохендлінг», (ідентифікаційний номер 32614518).
За результатами засідання конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна – будівлі сироварні площею
193,3 м2, прохідного пункту площею 60,7 м2, складу інвентарю площею 65,5 м2, побутового блоку площею 93,9 м2, котельні площею 49,4 м2, об’єктів інфраструктури (пожежний резервуар, водонапірна башта, оглядова площадка, каналізаційна мережа,
водонапірна мережа, огорожа території, очисна споруда, теплова мережа) за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Стави, вул. Донецька, 49, що перебувають
на балансі ДПЗД «Укрінтеренерго», переможцем визнано ТДВ «Узинський цукровий
комбінат» (ідентифікаційний номер 00372536).

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

Назва органу
управління

1 Державна служба статистики України
2 Державне агентство лісових ресурсів України

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

найменування

02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025, Волинська обл., Частина адміністративної
м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-71
будівлі «А-9»
00991522, Державне підприємство «Городоцьке лісове господарство», 44615, ВолинЦех ДСП
ська обл., Маневицький р-н, с. Городок, вул. Центральна, 16, тел. (3376)4-09-86

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незаплоща, м2
лежною оцінкою, грн
02359662.1.АААДЕЕ767 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шо15,3
91 183,00
пена, 12
00991522.67.АААЖБЖ804 44615, Волинська обл., Маневицький р-н,
868,3
820 978,00
с. Городок, вул. Ветеранів, 3
реєстровий номер майна

місцезнаходження

максимально можливий
строк оренди
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення офіса
Для переробки деревовідходів та виготовлення біопалива

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство
00493699, Таврійський державний агроЧастина стіни приміщення ІІІ 1-го поверху площею 1,5 м2; частина стіни приміщення І 2-го поверху
_
Запорізька обл., м. Мелітополь,
9,0
24 702,00
2 роки 364 дні
Розміщення технічних засобів і антен операторів теле2
2
освіти і науки технологічний університет, 72310, Запоплощею 1,5 м ; частина стіни приміщення І 3-го поверху площею 1,5 м ; частина стіни приміщення
просп. 50-річчя Перемоги, 22;
комунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного)
України
різька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана І 4-го поверху площею 1,5 м2; частина стіни приміщення І 5-го поверху площею 1,5 м2 будівлі (літ.
Запорізька обл., м. Мелітополь,
зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які
Хмельницького,18, тел. (0619) 42-06-18
А-5); частина стіни площею 1,5 м2 приміщення технічного поверху будівлі (літ. А-9)
просп. 50-річчя Перемоги, 22в
надають послуги доступу до Інтернету
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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 Державна служба спеціального зв’язку
та захисту інформації України
2 Державна служба України з питань
геодезії, картографії та кадастру

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

найменування

34926798, Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, 79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 6, тел. (032) 235-82-26
39769942, Головне управління Держгеокадастру у Львівській області,
79019, м. Львів, просп. В. Чорновола, 4, тел. (032) 235-13-00

Вбудоване нежитлове приміщення на1-му
поверсі будівлі
Нежитлові вбудовані приміщення (№ 7, 8,
9) на 1-му поверсі адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
01190043.12.АААИБВ222 Львівська обл., Буський р-н,
30,4
91 170,00
2 роки 11 місяців
смт Красне, вул.Попова, 7
станом на 31.03.2018
39769942.1.ХЕЦАХП023 Львівська обл., м. Самбір,
38,8
347 726,00
2 роки 364 дні
вул. Шевченка, 41
станом на 31.03.2018

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення відділення поштового зв’язку Львівської дирекції ПАТ «Укрпошта»
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні,
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
телефон)
1 Міністерство освіти і 02071228, Українська інженерно-педагогічна академія, 61003,
науки України
м. Харків, вул. Університетська, 16, тел. (057) 733-79-83
2 Міністерство охоро- 01896866, Харківський національний медичний університет,
ни здоров’я України 61022, м. Харків, просп. Науки, 4, тел. (057) 707-73-80

№
з/п

Назва органу
управління

23 травня 2018 року

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі уч–
м. Харків, вул. Уні68,5
349 100,00
1 рік
бового корпусу, інв. № 9631402, літ. К-1
верситетська, 16
2
Нежитлові приміщення – частину фойє кімн. № ХХV площею 5,0 м та частина коридору
–
м. Харків, вул. Трін10,0
106 600,00
1 рік
кімн. № 9 площею 5,0 м2 на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу медичклера, 12
них катастроф та військової медицини, літ. за техпаспортом «И-1-5», інв. № 10310021
найменування

мета використання
Розміщення брошурувально-палітурної діяльності (інше використання)
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (продаж натуральної меленої
кави в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем)

№ 42 (1166)

3

відомості
приватизації

Продовження таблиці

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
місцезнаходження
мета використання
телефон)
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
2
3 Державне космічне 14308730, Державне науково-виробниче підприємства
Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3 та частина коридору площею 5,48 м напівпідвалу МПВАДО320 м. Харків, пров. 1-й
42,88
155 600,00
1 рік
Розміщення офіса на площі 25,38 м2 та пакування дитячих іграагентство України
«Об’єднання Комунар», 61070, м. Харків, вул. Григорія Руди- 4-поверхової житлової будівлі «Гуртожиток по пров. 1-й Лісопарковий, 3» (технічний
Лісопарковий, 3
шок на площі 17,5 м2
ка, 8, тел. (057) 702-99-82
паспорт відсутній), інв. № 00079
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за неза- максимально можлизагальна площа, м2
мета використання
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство аграрної політики 37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
Будівля складу кормів,
37199618.29.РБИЮКО731 вул. Холодноярська, 1, с. Косарі,
158,2
27 810,00
2 роки 364 дні
Проведення виробничої діяльності –
та продовольства України
«Укрспирт», вул. Гагаріна, 16, м. Бровари, Київська обл.; тел. 284-04-90
літ. Я
Кам’янський р-н, Черкаська обл.
(площа забудови – 188,9 м2)
вирощування свиней
2 Міністерство освіти і науки
02548759, Державний навчальний заклад «Золотоніський професійний ліцей»,
Частина будівлі душової–
вул. Шевченка, 33, м. Золотоноша,
76,9
140 980,00
2 роки 360 днів
Інше використання майна – розміУкраїни
вул. Шевченка, 33, м. Золотоноша, Черкаська обл., тел. (04737) 5-34-50
котельні
Черкаська обл.
щення котельні
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, 316, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 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 незалежною максимально можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою, грн
строк оренди
1 Державна служба статисти- 02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, 14000,
Нежитлове приміщення одноповерхо02363072.1. ФБЕЕМГО077 Чернігівська обл., м. Городня,
34,0
55 986,67
2 роки 364 дні
Здійснення торгівлі продовольчими та неки України
м. Чернігів, вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82
вої адміністративної будівлі
вул. Троїцька, 4
продовольчими товарами для дітей
2 Національна поліція України 40108651, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області,
Частина даху адміністративної будівлі
08676748.2. РЮОАФА066; Чернігівська обл., м. Бобровиця,
4,0;
42 668,80;
2 роки 364 дні
Розміщення обладнання базової станції
14000, м. Чернігів, просп. Перемоги, 74, тел.: (0462) 61-91-10, 67-83-63
та щебеневий майданчик
–
вул. Незалежності, 28а
10,0
3 892,28
мобільного (стільникового) зв’язку
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.
Довідки за тел. (0462) 77-44-95. 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».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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: будівля лісопильного цеху № 3 (Ж-1) площею 469,4 м2, що знаходиться за адресою: 45233, Волинська обл., Ківерцівський р-н,
смт Цумань, вул. Незалежності (вул. Жовтнева), 124 та обліковується на балансі ДП
«Цуманське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45233, Волинська
обл., Ківерцівський район, смт Цумань, вул. Незалежності (вул. Жовтнева),124. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон: (0332) 24-80-24.
Телефакс: (0332)24-34-77. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.04.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,2 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля – виробничо-складська (площею від
300 м2 до 1000 м2). Особа – платник робіт з оцінки: ТОВ «волма».
 2. Найменування об’єкта оцінки: будівля лісопильного цеху № 1 (Е-1) площею 1378,3 м2, що знаходиться за адресою: 45233, Волинська обл., Ківерцівський
р-н, смт Цумань, вул. Незалежності (вул. Жовтнева),124 та обліковується на балансі ДП
«Цуманське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45233, Волинська
обл., Ківерцівський район, смт Цумань, вул. Незалежності (вул. Жовтнева), 124. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон: (0332) 24-80-24.
Телефакс: (0332)24-34-77. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) орієнтовно на 30.04.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,2 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля – виробничо-складська (площею від
800 м2 до 2000 м2) Особа – платник робіт з оцінки: ТОВ «волма».
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного корпусу
(частина будівлі: підвал, 1-й, 2-й поверхи) (літер. Б-3) площею 5,0 м2, що знаходиться за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська,75 та обліковується на балансі Луцького національного технічного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон: (0332) 24-80-24. Телефакс: (0332)
4-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 16,0494 га (пропорційний площі (частини
площі) будівель під об’єктом оренди з урахуванням прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська,75. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 52260056,28 грн станом на 21.06.2016. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 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 – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Особа – платник робіт з оцінки: ТзОВ «Вол Велес Україна».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Регіональним відділення ФДМУ по Волинській області у
разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200,00
(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 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: Регіональне відділення Фонду державного майна України
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 о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» 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 необхідно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

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

 1. Назва об’єкта оцінки: підвальні приміщення (поз. 11-16) загальною
площею 102,1 м2 частини будівлі літ. «А». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 16. Балансоутримувач: Управління Державної
казначейської служби України у Виноградівському районі Закарпатської області (тел.
(03143) 2-31-94). Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ІНТЕР ВІКОС». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель торговельно-адміністративної нерухомості, торговельної
нерухомості; очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн; строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
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 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 1-47, 1-49, 1-50,
1-51, 1-52, 1-53 на плані) загальною площею 60,0 м2 першого поверху будівлі
літ. Бv. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42. Балансоутримувач: Державний заклад «Українська алергологічна
лікарня Міністерства охорони здоров’я України» (тел.(03134) 2-15-00). Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: (0312) 613883. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кратко М. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель
торговельно-адміністративної нерухомості, торговельної нерухомості; очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн; строк виконання робіт з оцінки не має
перевищувати 5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 36) площею 7,7 м2
другого поверху адмінбудинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Перечин, пров. Ужанський, 3. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Ужгородської об’єднаної
державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Закарпатській області
(тел. (0312) 64-37-35). Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ВІФ». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Подібними до об’єкта оцінки є:
приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості; очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн; строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх
виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних
документів – заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4), інформація про претендента (додаток 5); документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, телефон для довідок (0312) 613883.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 15.45 08 червня 2018 року (включно).
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) 14 червня 2018 року.

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

 1. Частина приміщення горища загальною площею 20,0 м2 адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської філії державного
підприємства «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст
імені Ю. М. Білоконя «Діпромісто» та знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Івана Франка, 4. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
 2. Приміщення загальною площею 75,58 м2, а саме: прим. № 3 – 42,78 м2,
№ 4 – 4,0 м2, № 5 – 17,18 м2, № 6 – 4,12 м2, № 7 – 7,5 м2 на першому поверсі будівлі харчоблоку, що обліковується на балансі Коломийського економіко-правового
коледжу Київського національного торговельно-економічного університету та знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Богдана Хмельницького, 2а. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ФОП Тимків Н. Д.
 3. Нежитлове приміщення площею 14,7 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України та знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Тараса Шевченка, 10. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки –
регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Підприємство «Адміністративно-господарське управління плюс-сервіс».
 4. Нежитлове приміщення площею 9,6 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України та знаходиться
за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Василя Стуса, 2. Запланована
дата оцінки: 31.05.2018. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Підприємство
«Адміністративно-господарське управління плюс-сервіс».
 5. Нежитлове приміщення загальною площею 17,1 м2 на першому поверсі
адмінбудівлі, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України та
знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Михайла Грушевського, 16. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник
оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки –
Підприємство «Адміністративно-господарське управління плюс-сервіс».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з
оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: об’єкт нерухомого майна – 3 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до РВ, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання
послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00 в кабінеті № 315, приміщення РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія по відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

Львівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду державного майна України по Львівській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності,які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина сходової клітки загальною площею 4,72 м2
на першому поверсі триповерхового навчального корпусу № 3. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, пл. Св. Юра, 1. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, пл. Св. Юра, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Галясок Олег Орестович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
площею 6,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу педагогічного коледжу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Туган-Барановського,
7. Балансоутримувач: Львівський національний університет імені І. Франка. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Туган-Барановського, 7. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Серба Андрій Ярославович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
(вестибуля) площею 2,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 8.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, пл. Св. Юра, 3/4. Балансоутримувач: НУ
«Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, пл. Св. Юра,
3/4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Гандабура Анатолій Іванович.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
загальною площею 2,0 м2 у вестибулі на першому поверсі навчального корпусу № 5. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Степана Бандери, 28а.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Степана Бандери, 28а. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Гандабура Анатолій Іванович.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі (літ.»Б-3») –
новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 6. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
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Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завіреними печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів 1, 2, 3, – 1 800,00 грн. У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно
із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – площадки, майданчики з твердим покриттям; об’єктами, подібними до об’єкта оцінки 2, – нерухоме
майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельноадміністративної та торговельної нерухомості; об’єктами, подібними до об’єкта оцінки 3, – нерухоме майно окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої,
виробничо-складської або складської нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті
слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок: (0352)
25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок:
(0352) 25-04-87.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлові приміщення (поз. 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18,
1-19, 1-20, 1-21) загальною площею 153,0 м2 адміністративногосподарської будівлі за адресою: вул. Д. Галицького, 102, смт Підволочиськ, Тернопільська обл., на балансі Державного навчального
закладу «Підволочиський професійний ліцей»
2 Нежитлові приміщення (поз. 1-38, 1-39, 1-40, 1-41, 1-45) загальною площею 222,3 м2 та долі площ спільного користування 19,54 м2
адміністративно-господарської будівлі за адресою: вул. Д. Галицького, 102, смт Підволочиськ, Тернопільська обл., на балансі Державного навчального закладу «Підволочиський професійний ліцей»
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 1. Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 186,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 7/1а, с. Тарасенкове, Оржицький район,
Полтавська область. Балансоутримувач: СТОВ Агрофірма «Оржицька». Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата
оцінки: 31.05.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних
робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування.
 2. Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля їдальні площею
147,1 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 29а, с. Пришиб, Кременчуцький р-н, Полтавська область. Балансоутримувач: КСП імені Ватутіна (ліквідовано).
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована
дата оцінки: 31.05.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних
робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування.
 3. Назва об’єкта: окреме майно – будка сторожа літ. АР площею 3,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Бірюзова Маршала, 26/1, м. Полтава. Балансоутримувач: ПАТ «Демітекс». Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та
платник виконаних робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за
функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: інші види
функціонального використання (підсобні приміщення).
 4. Назва об’єкта: окреме майно – вбиральня літ. R площею 4,1 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Бірюзова Маршала, 26/1, м. Полтава. Балансоутримувач: ПАТ «Демітекс». Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник
та платник виконаних робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема аналогічного функціонального признчення.
 5. Назва об’єкта: окреме майно – будівля родильні для корів. Місцезнаходження об’єкта: вул. Садова, 4, с. Первомайське, Пирятинський район, Полтавська
область. Балансоутримувач: ЗАТ «Пирятинська птахофабрика». Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки:
31.05.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Основні ознаки подібності об’єкта
оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення (будівля) загальною площею
13,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 146, м. Миргород, Полтавська
область. Балансоутримувач: Миргородський художньо-промисловий коледж імені
М. В. Гоголя. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Строк виконання робіт: 5
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Укртелеком». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, передавальні
пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення..
 7. Назва об’єкта: гараж площею 41,9 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул.
Центральна, 35, смт Чорнухи, Полтавська область. Балансоутримувач: УДКСУ у Чорнухинському районі. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Строк виконання робіт: 5
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Чорнухинський край». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки:
приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у І, ІІ, ІІІ, розділах Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за формами встановленими в додатках 3 – 5 до Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях перетендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного Фондом державного майна України від 17.04.2018 № 10-59-7687, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 500,00 грн; окремо розташована будівля – 5 000,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами РВ Фонду державного майна України по
Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014 (кімн. 415) до 08.06.2018 включно.
Конкурси, відповідно до Положення, відбудуться у Регіональному відділенні
ФДМУ по Полтавській області 14.06.2018 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

Залишкова вартість
Платник
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина площадки з асфальтним покриттям площею
2 881,00
Товариство з обмеже280,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Терною відповідальністю
«Гаї Розтоцькі Будінопіль, на балансі Тернопільського обласного управвельні Матеріали»
ління водних ресурсів
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2 Частина нежитлових приміщень першого поверху
435 540,88 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОадміністративної будівлі (літера «А») поз. 1-14,
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1-17, 1-18, 1-26: 1-32 загальною площею 125,3 м2
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ПРИВАТБАНК»
за адресою: вул. Грушевського, 3, м. Збараж,
Тернопільська обл., на балансі Лановецького
об’єднаного управління Пенсійного фонду України
Тернопільської області
3 Вбудоване приміщення котельні, літ. Г, Відокремле29 432,00
Приватне підприємного підрозділу Національного університету біорество «Світанок»
сурсів і природокористування України «Заліщицький
аграрний коледж ім. Є. Храпливого» приміщення 1-2
площею 281,9 м2 за адресою: вул. С. Крушельницької, 52, м. Заліщики, Тернопільська обл., на балансі
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»

№
з/п
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Полтавська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

Тернопільська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів
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жавного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Луганська, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Шепелюк
Олег Олександрович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2018 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця: 2400,0 грн для об’єктів № 1 – 10;
3000,0 грн для об’єктів № 11 – 20.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення
є: для об’єктів № 1, 2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 – приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо); для об’єктів № 3, 4, 5, 6 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших
автоматів), для об’єктів № 7, 8 – споруди, зокрема, аналогічного функціонального
призначення (споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення); для об’єктів № 13, 17, 20 – приміщення, частини будівель
(виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно інформації про подібні до
об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Львівській області
о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Тел. для довідок: (032) 255-41-71;
(032) 261-62-04.
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конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 6. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Ковальчук Лариса Василівна.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку загальною площею 23,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Зелена, 105. Балансоутримувач: ДВНЗ «Львівський коледж будівництва, архітектури і
дизайну». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Зелена,
105. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 8. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею
34,02 м2, а саме: частина поверхні металевої димової труби площею 24,02 м2
та частина існуючого фундаменту площею 10,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 30. Балансоутримувач: Дрогобицький міський відділ Головного управління МВС України у Львівській області. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 30.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 9. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
на другому поверсі чотириповерхового учбового корпусу загальною площею
7,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Савчин Олена Василівна.
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення на другому
поверсі будівлі загальною площею 15,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Центр-Ресурс».
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 17,2 м на другому поверсі триповерхового лікувального корпусу санаторію. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Балансоутримувач:
Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Досяк Зіновія Григорівна.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення митного поста «Броди» площею 13,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Броди,
вул. Богуна, 1. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Броди , вул. Богуна, 1. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ПМП «Брама».
 13. Назва об’єкта оцінки: експериментальний взірець гаража загальною
площею 18,95 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222.
Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Стасюк Світлана Ігорівна.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
площею 30,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» нового аеровокзалу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач:
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ
«Торгова марка Піца Челентано».
 15. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
площею 30,0 м2 на третьому поверсі будівлі під літ. «Б-3» нового аеровокзалу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач:
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ
«Торгова марка Піца Челентано».
 16. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 43,6 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка,
28. Балансоутримувач: Добротвірський професійний ліцей. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір,
вул. І. Франка, 28. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Приватне підприємство виробничо-комерційна
фірма «Скайінвест».
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення одноповерхової будівлі
контрольно-пропускного пункту в м. Львові загальною площею 66,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Данила Апостола, 9а. Балансоутримувач: Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Данила Апостола, 9а. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ
«ТРАНС-ВИМІР».
 18. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 24-28, 30,
34 загальною площею 122,8 м2 в будівлі їдальні-магазину під літ. «А-3». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сколівський р-н, с. Тухля, вул. І.Франка,
86. Балансоутримувач: ДП «Славське лісове господарство». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: Львівська обл., Сколівський р-н, с. Тухля, вул. І. Франка, 86. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Валькович Тетяна Петрівна.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (кімн. № 121, 122, 123,
124, 125, 126а, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 271) загальною площею 246,6, які
розміщені на третьому поверсі гуртожитку № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. В. Великого, 33. Балансоутримувач: Державний університет телекомунікацій. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. В. Великого, 33. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП
«Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр».
 20. Назва об’єкта оцінки: цех упаковки меблів загальною площею 265,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська, 3. Балансоутримувач:
ДП «Львівський військовий лісокомбінат». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-

0,00 Фізична особа –
підприємець Йосик
Ганна Михайлівна

0,00 Фізична особа –
підприємець Даляні
Нікола Енверович

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів 1, 2, – 1 800,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із
законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки 1, 2 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та
торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті
слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок: (0352)
25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок:
(0352) 25-04-87.
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ХМеЛЬниЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО ХМельНиЦькІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсІВ
з ВІДбОРУ сУб’єктІВ ОЦІНОчНОї ДІЯльНОстІ, ЯкІ бУДУть
зАлУчеНІ з МетОЮ НАДАННЯ пОслУг з ОЦІНки МАйНА

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 11,9 м2. (у т.ч.
площа загального користування – 2,5 м2) на другому поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач: Головне управління Пенсійного фонду України
в Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 14, м. Ізяслав,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки: 31.05.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки: ФОП Сокол Олександр Олександрович. Подібними об’єктами відповідно до
додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщення вестибуля площею 2,0 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач: 1 Державний
пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Героїв Чорнобиля, 1/2, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки: 30.04.2018. Строк
виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки: ФОП Колесник Андрій Антонійович. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення,
частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення технічного поверху площею 33,4 м2
та одне антено-місце на даху адміністративного будинку. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул.
Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov. Дата оцінки: 30.04.2018. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Подібними об’єктами відповідно
до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (споруди, передавальні
пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення). Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 51,17 м2 на
першому поверсі адміністративного корпусу № 2. Балансоутримувач: Державне
підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта: вул. Унявко, 1, с. Довжок, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька
обл.. Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки: 31.03.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення
є приміщення, частини будівель (виробнича нерухомість). Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2,4 тис.грн.
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення площею 9,8 м2 на першому поверсі
адміністративного будинку. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України в Ізяславському районі Хмельницької області. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Миколи Микитка, 16-а, м. Ізяслав, Хмельницька обл. Мета проведення
незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки: 31.05.2018.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки: ФОП Довбиш Оксана
Олександрівна. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого

наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч.
земельних ділянок, та майнових прав на них».
претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 положення:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3
до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг; а також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, вул. Соборна,
75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок (0382) 72-09-45 (приймальня),
79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочі дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о
10.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за адресою:
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ЧеРнІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО чеРНІгІВськІй ОблАстІ пРО ОгОлОшеННЯ кОНкУРсІВУ
з ВІДбОРУ сУб’єктІВ ОЦІНОчНОї ДІЯльНОстІ, ЯкІ бУДУть зАлУчеНІ
ДО пРОВеДеННЯ НезАлежНОї ОЦІНки Об’єктІВ ОРеНДи

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 26,67 м2
першого поверху будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДПТНЗ «Ічнянський професійний аграрний ліцей». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Воскресінська, 23. Платник робіт з оцінки:
ФОП Куник Ю. Ю. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
1 210,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного
призначення та приміщення закладів громадського харчування.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 27,72 м2 на четвертому поверсі будівлі лікарні (з поліклінікою). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДУ «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ
України по Чернігівській області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів,
просп. Миру, 217. Платник робіт з оцінки: ФОП Райфельд М. І. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1 210,00 грн. Подібними до об’єкта
оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів
громадського харчування.
3. Назва об’єкта оцінки: приміщення магазину № 2 площею 93,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Торговий дім «Сіверщина». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 37. Платник робіт з
оцінки: ФОП Крутікова О. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 1 210,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Замовник робіт
з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській
області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу: (0462)

67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності наведені в
додатку 2 до Положення.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду державного майна
України по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ Фонду державного
майна України по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43,
кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

підсУмКи продаÆУ
об’ЄКтів маЛої
приватизації

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

пРиВАТиЗОВАНО ШЛЯХОм ВикУпУ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів – частина 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 м3,
що орендується ПП «ЄВМ-Стандарт», за адресою: 12440, Житомирська обл.,
Житомирський р-н, Зарічанська (Станишівська) сільська рада, Зарічанський
військовий лісгосп, квартал № 5, виділ 18. Приватизовано юридичною особою
за 298 234,80 грн, у т. ч ПДВ – 49 705,80 грн.

ПідÑумÊи ÊОНÊуРÑів Ç відÁОРу ÑуÁ’ªÊтів ОÖіНО×НО¯ діЯЛÜНОÑті
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 10.04.2018
І. мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФдмУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху площею 2,0 м2 за адресою:
вул. Шевченка, 133, м. Золотоноша, Черкаська обл. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України, майно, якої перебуває в
оперативному управлінні Золотоніської об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління ДФС у Черкаській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ
«Укргазбанк», тел. (047) 233-98-10. Дата оцінки: 31.03.2018. переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано пп «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 199,00 грн;
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху (кімн. 3-3; 3-4; 3-5; 3-1)
адмінбудівлі загальною площею 33,1 м2 (26,7 м2 – корисна площа, 6,4 м2 – площа
загального користування) за адресою: вул. Новоселівська,1, м. Золотоноша, Черкаська обл. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Черкаській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Макарян Р. М., тел. (098)
677-48-83. Дата оцінки: 31.03.2018. переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ФОп Гребченко м. п. Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 1 090,00 грн.
ІІ. мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФдмУ по Черкаській області.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 21,0 м2 та підвальне приміщення чотириповерхової
адмінбудівлі площею 10,6 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 «АТРАКОМ», тел. (044) 594-68-64, (067)
549-80-77. Дата оцінки: 31.03.2018. переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано кТ «АЕО «Фатум-м». Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 1 200,00 грн;
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху двоповерхової адмінбудівлі загальною площею 228,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Лозуватська, 53, м. Шпола, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ВАТ по газопостачанню та газифікації «Черкасигаз», тел. (0472) 32-62-32. Дата
оцінки: 31.03.2018. переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано кТ «АЕО «Фатум-м». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1 200,00 грн;
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень (№ 1-6) першого поверху двоповерхової адмінбудівлі загальною площею 33,09 м2 (31,4 м2 – корисна площа,
1,69 м2 – площа загального користування). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: пров. Г. Кудрі, 4, м. Кам’янка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Новоселецька Л. Д., тел. (097) 415-55-35. Дата оцінки: 31.03.2018. переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано кТ ФОп Гребченко м. п. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 149,00 грн;
6. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 24,9 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: Черкаська обласна громадська організація «Парк
фест», тел. (067) 472-44-40. Дата оцінки: 31.03.2018. Переможцем конкурсу з відбору
суб'єктів оціночної діяльності визнано ФОп драник Г. В. Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 750,00 грн;
7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адміністративної
п’ятиповерхової будівлі площею 98,5 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: ФОП Мусатова Н. М., тел. (067) 90904-34. Дата оцінки: 31.03.2018. переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визначено ФОп драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1090,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ВІННиЦькІй ОблАстІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 16.04.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОп Шумську Оксану іванівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № ІІ площею
104,0 м2 у підвалі п’ятиповерхового гуртожитку (літ. А), що перебуває на балансі Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету,
за адресою: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 11/14,
з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 250 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОп попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 5 (40,0 м2), № 7 (22,6 м2),
загальною площею 62,6 м2 на цокольному поверсі будівлі літ. «А», що перебувають на
балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Грушевського, 64, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 250 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «подільський центр судових експертиз» щодо
визначення вартості об’єкта оренди – будівлі кафе – їдальні з тамбуром та прибудовами (літ. А, а, А1, А2, А3) загальною площею 292,6 м2, погріб (літ. Б) загальною площею 41,3 м2, що не увійшли під час приватизації до статутного (складеного) капіталу
ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий завод», що перебувають на позабалансовому
рахунку ТОВ «Енорго-Сфера», за адресою: Вінницька обл., Мурованокуриловецький
р-н, с. Вищеольчедаїв, вул. Романа Коваля, 3, з метою укладення договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3 950 грн;
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суб’єкта оціночної діяльності – ФОп Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – внутрішніх мереж каналізації d100; артскважина № 2 d219, що
не увійшли під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Вінницький
комбінат хлібопродуктів № 2» та перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький крупозавод», за адресою: 23240, Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Десна,
вул. Гагаріна, 6ж, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «медінтеграція» ЛТд щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення площею 66,8 м2 на
1-му поверсі 2-поверхового побутового (старого) корпусу, що перебуває на балансі
Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного університету, за адресою: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Садова, 1а, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 2 350 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОп прокопенко світлану михайлівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 25 площею
3,0 м2 на 1-му поверсі 9-поверхового гуртожитку (літ. А), що перебуває на балансі
Державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниці»,
за адресою: 21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського (колишня Тарногородського), 29,
з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОп Новікову Ларису Григорііївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № ХХХІХ площею
38,0 м2 у підвалі 5-поверхового гуртожитку (літ. А), що не увійшло під час приватизації
до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Маяк» та належить до державної власності,
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Порика, 43, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 160 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОп Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 20 (53,8 м2),
№ 21 (8,4 м2) загальною площею 62,2 м2 на 1-му поверсі двоповерхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів,
пров. Некрасова, 6, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 150 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОп Шумську Оксану іванівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 3-1 – № 3-4 загальною
площею 98,4 м2 в одноповерховій адміністративній будівлі районного відділу статистики
(літ. А), що перебуває на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області,
за адресою: 22000, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 250 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОп Рабець Олену миколаївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (част. № 22 (4,1 м2), № 23
(13,9 м2) загальною площею 18,0 м2 на 2-му поверсі двоповерхової адміністративної
будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області,
за адресою: 24300, Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт Тростянець, вул. Соборна
(колишня Леніна), 46, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 150 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОп Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 1 площею 49,6 м2
на 1-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 4 (літ. В), що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21100, м. Вінниця,
вул. Келецька, 100, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «капітал-інвест» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 18, № 20 – № 23) загальною площею 79,7 м2 на 1-му поверсі будівлі (літ. А), що перебувають на балансі
управління Державної казначейської служби України у Барському районі Вінницької
області, за адресою: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану,
20, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 300 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – пп «Земля і право» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 25 – № 27) загальною площею 112,7 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового адміністративного приміщення (літ. А)
з підвалом, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Хмільницькому районі та м. Хмільник Вінницької області, за адресою: 22000,
Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул. Літописна, 11 (колишня Червоного
Козацтва, 14), з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 250 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОп Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 3 (5,4 м2) та частина № 2 (0,6 м2) загальною площею 6,0 м2 на технічному поверсі дев’ятиповерхового
адміністративного корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Державної фіскальної
служби України, користувач – Вінницька об’єднана державна податкова інспекція
Головного управління ДФС у Вінницькій області, за адресою: 21027, м. Вінниця,
вул. К. Василенка (колишня 30-річчя Перемоги), 21, з метою продовження строку дії
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОп козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових будівель: прохідної загальною площею
58,3 м2; трансформаторної загальною площею 33,0 м2; механічної майстерні загальною площею 393,6 м2; цеху сухих кормових дріжджів загальною площею 1 555,8 м2,
що перебувають на балансі Державного підприємства «Гайсинський спиртовий завод», за адресою: 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська
(колишня Плеханова), 28, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 9 300 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВіНЕкс» щодо визначення вартості об’єкта
оренди – гідротехнічних споруд: дамби земляної верховинного нагульного ставу Трибухи (інв. № 1067), реєстровий № 25592421.41.ААЕЖАЕ051, до складу якої входять:
земляна низьконапірна дамба (інв. № 1067), відкритий шлюз-регулятор (водовипуск);
гребля земляна нагульного ставу (інв. № 1068), реєстровий № 25592421.41.ААЕЖАЕ046, до складу якої входять: земляна низьконапірна дамба (гребля) (інв. № 1068),
трубчатий шлюз-регулятор (водовипуск № 2); відкритий шлюз-регулятор (водовипуск
№ 1 нагульного ставу) (інв. № 1074), реєстровий № 25592421.41. ААЕЖАЕ039; водозбірник рибоуловлювач нагульного ставу (інв. № 1075), реєстровий № 25592421.41.
ААЕЖАЕ040, до складу якого входять: контурна дамба, відкритий шлюз-регулятор

(водовипуск), що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба»,
за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Трибухи, в межах земель Івчанської
сільської ради, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 6 958 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по житОМиРськІй ОблАстІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 19.04.2018
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту:
частина нежитлового складського приміщення площею 95,1 м2 в одноповерховій
будівлі механічної майстерні, що перебуває на балансі Центру професійно-технічної
освіти м. Житомира, за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 34 (вартість виконання – 2 000,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди;
приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза»
по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 6,5 м2 на 1-му поверсі будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Малинського управління Державної казначейської служби України
Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Соборна, 12а
(вартість виконання – 2 200,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
нежитлові приміщення площею 23,8 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України в Любарському
районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40 (вартість виконання – 2 200,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОп музичук петро Олександрович по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 146,1 м2 на 2-му поверсі колишньої казарми,
що перебуває на балансі Новоград-Волинської районної державної адміністрації
Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Єрьоменка, 10 (вартість виконання –2 200,00 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 62,2 м2 на другому поверсі адмінбудівлі (літ. А),
що перебуває на балансі ДП «Житомирське лісове господарство», за адресою: м. Житомир, вул. Степана Бандери, 8 (вартість виконання – 2 000,00 грн, строк виконання –
4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту:
нежитлове приміщення площею 16,5 м2 на 1-му поверсі в 2-поверховій будівлі,
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Житомирській області,
за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10 (вартість виконання –2 200,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди;
ФОп селюк михайло Олексійович по об’єктах:
нежитлове приміщення (гараж) площею 101,6 м2 будівлі автогаража на 9 секцій
(літ. Е), що перебуває на балансі Коростенського міжрайонного управління водного
господарства, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109
(вартість виконання – 2 000,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
гідротехнічна споруда ставка площею 28,8 га (шлюз-регулятор В 8х1 та земляна
гребля довжиною 165 м), що знаходиться на р. Візня загальнодержавного значення
за межами с. Іванівка Малинського району та перебуває на балансі Радомишльське
міжрайонне управління водного господарства (вартість виконання – 6 000,00 грн, строк
виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
приватне підприємство «Експерт-сервіс-консалт» по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 332,5 м2 будівлі механічної майстерні (літ. А),
що перебуває на балансі Управління виробничо-технічного обслуговування казенного
підприємства «Кіровгеологія», за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Київська, 149 (вартість виконання – 2 000,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по зАкАРпАтськІй ОблАстІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 12.04.2018
Для проведення незалежної оцінки:
частини вбудованого приміщення (поз. 2) площею 22,0 м2 першого поверху частини А2 двоповерхової адмінбудівлі літ. А, балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Виноградівської об’єднаної
державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Закарпатській області,
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Фабрична, 53 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – пп «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1 900 грн,
термін виконання – 4 дні;
частини вбудованого нежитлового приміщення (поз. 1-9 за планом) площею
27,9 м2 будівлі їдальні літ. Ж, балансоутримувач: Свалявський технічний коледж Національного університету харчових технологій, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Свалява, вул. Духновича, 6 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОп Шастун с. Г. на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 1 800 грн, термін виконання – 4 дні;
деревообробного цеху (літ. «А») загальною площею 326,59 м2 та приміщення адмінбудинку (літ. «Б») загальною площею 87,17 м2, балансоутримувач: Карпатський
біосферний заповідник, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Рахівський р-н,
с. Луги, урочище Усть – Говерла з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 2 400 грн, термін виконання – 5 днів.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки майна, що відбувся 18.04.2018
Найменування/ ПІБ суб’єк Вартість Строк ви№
та оціночної діяльності – виконання конання
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
з/п
переможця конкурсу
робіт, грн робіт (дні)
2
1 Нежитлові приміщення площею 11,3 м (згідно ТОВ «ЕКА-Захід»
1 500
5
з техпаспортом кімн. № 41) на першому поверсі
адміністративної будівлі, що обліковуються
на балансі Івано-Франківської філії державної
установи «Інститут охорони ґрунтів України»,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для укладення договору оренди
2 Нежитлові приміщення площею 69,5 м2 (згідно ТОВ «ЕКА-Захід»
1 900
5
з техпаспортом кімн. № 4-8) на першому повер
сі адміністративної будівлі, що обліковуються
на балансі Надвірнянського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франків
ської області, за адресою: Івано-Франківська
обл., м. Яремче, вул. Свободи, 307. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди
3 Частина приміщення загальною площею 194,97 м2 ТОВ «Інвестиційна група
1 200
5
«Захід»
ремонтної майстерні на першому поверсі лабораторного корпусу, що обліковується на балансі
відокремленого структурного підрозділу Коледж
електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди

Вартість

2 159
2
2 370
5
2 390
2
2 390
2
2 160
2

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
1 Частина нежитлового приміщення службової будівлі загальною ТОВ «Інжиніринговий
2
площею 2,0 м за адресою: Київська обл., м. Бориспіль-1,
центр «Екскон»
що перебуває на балансі РСП «Київцентраеро» Украероруху по
Київській області
2 Приміщення № 75 площею 15,6 м2 та приміщення № 79 площею ДП «Європейський
16,2 м2 на другому поверсі бізнес-центру вантажного термінала центр консалтингу та
ДП «МА «Бориспіль» (інв. № 47565) за адресою: Бориспіль, Ае- оцінки»
ропорт, що перебувають на балансі ДП «МА» Бориспіль»
3 Частина нерухомого майна (інв. 10310001) загальною площею ПП «Гарант-Експерт»
38,4 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, що перебуває на балансі
Управління Державної казначейської служби України у КиєвоСвятошинському раойні
4 Приміщення № 8 та № 9 загальною площею 1069,9 м2 у будівлі ФОП Чебаков Олексій
складу тимчасового зберігання № 1, 2, 3 за адресою: Київська Іванович
обл., м. Бориспіль, ДП «МА «Бориспіль», що перебувають на
балансі ДП «МА» Бориспіль»
5 Частина приміщень площею 197,12 м2 за адресою: м. ЧорТОВ «Інжиніринговий
нобиль, вул. Котовського, 2А/3 (виробнича будівля овочевого
центр «Екскон»
2
складу), інв. № с-16936, та площею 196,12 м за адресою: вул.
Котовського, 2А/5 (виробнича будівля складу «бакалія»), інв.
№ с-16938, що перебувають на балансі ДСП «Чорнобильський
спецкомбінат»
6 Частина даху будівлі профілакторію площею 4,0 м2 за адреПП «Енергомакс»
сою: Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА»
Бориспіль»
7 Нежитлові приміщення № 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 1-35, 1-36, ДП «Європейський
1-37, 1-38 загальною площею 82,0 м2 у будівлі управління (інв. центр консалтингу та
оцінки»
1) згідно з поверховим планом на будівлю літера «Б» за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17,
що перебувають на балансі ДП «Київський військовий деревообробний завод»
8 Приміщення № І, 1, 19 загальною площею 67,7 м2 у будівлі
ПП «Енергомакс»
їдальні (інв. № 49) згідно з поверховим планом на будівлю літера
«Б», розташовані за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське,
вул. Пономарьова, 17

2 390
2

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

2 355
5

Назва об’єктів

2 390
2

№
з/п

Строк виконання робіт
(день)

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 12.04.2018
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 20.04.2018
Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди визнано:
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по
об’єкту оренди – частина вбудованого приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі
навчального корпусу № 1 за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Університетський, 8, що перебуває на балансі Кіровоградського національного технічного
університету, з метою продовження дії договору оренди, вартість робіт – 2 180,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту оренди – частина залізничної під’їзної колії (вітка № 1), прилеглої до 29 колії станції «Кіровоград», довжиною
720,67 пог. м за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Добровольського, 1,
що перебуває на балансі Льотної академії Національного авіаційного університету, з
метою продовження дії договору оренди, вартість робіт – 2 300,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.04.2018
1. Нежитлове приміщення загальною площею 10,6 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 2. м. Львів, вул. Карпінського, 6. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 1 190 грн.
2. Нежитлове приміщення загальною площею 15,7 м2 на першому поверсі корпусу
№ 26 (студентський комбінат харчування). м. Львів, вул. Карпінського, 8. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«Леда». Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
3. Частини приміщення котельні загальною площею 156,5 м2. Львівська обл.,
Радехівський р-н, с. Вузлове, вул. Шевченка, 7. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 011 грн.
4. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 11,1 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Дашо, 1. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко
Н. Б. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
5. Вбудовані нежитлові приміщення № 7, 8, 9 загальною площею 38,8 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу. Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 41. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 920 грн.
6. Нежитлові приміщення № 259 – 260 загальною площею 93,3 м2 на п’ятому поверсі будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. 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.
7. Частина даху (54,3 м2) та частина техповерху (5,7 м2) у будівлі Палацу спорту
навчально-спортивного студентського комплексу «Політехнік». м. Львів, вул. В. Стуса, 2. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість
робіт – 1 680 грн.
8. Частина даху (71,0 м2) та частина технічного поверху (6,0 м2) у будівлі гуртожитку. м. Львів, вул. Плужника, 2. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 900 грн.
9. Нежитлові приміщення № 295, № 295а загальною площею 20,0 м2 на шостому
поверсі виробничого корпусу. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 1 190 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 19.04.2018
Переможцями конкурсів визнано:
1) юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна: об’єкта державної власності – адміністративної будівлі, 1А,
загальною площею 122,8 2, сарай-гараж, Б, загальною площею 45,1 м2 за адресою:
вул. Незалежності, 141, смт Машівка, Полтавська обл., що обліковується на балансі
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Головного управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості для цілей приватизації. Вартість виконаних робіт – 1 600,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
2) юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
об’єкта державної власності – групи інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля площею 383,2 м2, нежитлова будівля площею 113,0 м2, склади з овочесховищем
площею 104,7 м2, огорожа, хвіртка, ворота, разом із земельною ділянкою за адресою: вул. вул. Бірюзова Маршала, 39, м. Полтава, що обліковується на балансі ДП
«Виробниче об’єднання «Знамя». Мета оцінки – визначення ринкової вартості для
цілей приватизації. Вартість виконаних робіт – 4 200,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 за адресою: вул. Пушкіна, 103,
м. Полтава, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 356,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
3) юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна:
частини холу навчально-лабораторного корпусу площею 21,8 м2 та частини холу
адміністративного корпусу площею 3,0 м2, загальною площею 24,8 м2 за адресою:
вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковуються на балансі ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1 350,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 6,4 м2 за адресою: вул. Сапіго, 1, м. Полтава, що
обліковується на балансі Державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром».
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1 430,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення в будівлі гуртожитку № 4 площею 98,35 м2 за адресою:
вул. Маяковського, 7, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі
Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини приміщення бані площею 83,4 м2 та частини приміщення диспетчерської
профілакторію виробничої бази експедиції площею 30,1 м2 за адресою: вул. Геологічна,
7 та вул. Геологічна, 10, с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл., що обліковуються на балансі Східно-української геофізичної розвідувальної експедиції. Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 400,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
4) юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення площею 4,0 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23,
м. Полтава, що обліковується на балансі ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1 200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товарною біржею «Полтавська регіональна біржа нерухомості»
на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення загальною площею 48,75 м2 за адресою: вул.
Пушкіна, 103, м. Полтава, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 330,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 17.04.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: окреме майно – будинок банку загальною площею 388,7 м2
(літера А), убиральня загальною площею 2,6 м2 (літера У) за адресою: 48201, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. Чортківська (вул. Галана), 10,
що перебуває на балансі Гусятинської районної державної адміністрації Тернопільської
області (код за ЄДРПОУ 04058321), визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки з метою продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 300,00 гривень, строк виконання робіт – 12 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 19.04.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлової будівлі поз. 15 площею 26,3 м2 адміністративної будівлі літ. А за адресою: вул. С. Наливайка, 4, м. Теребовля, Тернопільська
обл., що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 150,00 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: будівля свинарника площею 491,1 м2 за адресою: с. Кобило
волоки, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», визнано
ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 5 600,00 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень в адмінбудинку на 1-му поверсі – пам’ятки
архітектури місцевого значення, охоронний номер 132 М, загальною площею 67,9 м2
за адресою: вул. Незалежності, 25, м. Збараж, Тернопільська обл., що перебуває на
балансі Фінансового управління Збаразької районної державної адміністрації, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 300,00 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 90-квартирний житловий будинок за адресою: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська обл.,
48300, що перебуває на балансі Управління капітального будівництва Тернопільської
обласної державної адміністрації, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки з метою продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 8 000,00 гривень, строк виконання робіт – 15 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 13.04.2018
1. Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Дар’ївка, що перебуває на балансі ДУ «Дар’ївська виправна колонія (№ 10)», переможець конкурсу –
ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 200
грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
2. Частина холу загальною площею 12,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального
корпусу № 1 (головний корпус), що перебуває на балансі Херсонського державного
університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 1 900 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
3. Частина вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 551,0 м2 (на
першому поверсі – 269,3 м2, на другому поверсі – 281,7 м2) у будівлі навчального
корпусу, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Центральна, 196, переможець
конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
4. Нежитлові приміщення загальною площею 40,8 м2, а саме: нежитлове приміщення на першому поверсі площею 14,8 м2; нежитлове приміщення на другому поверсі площею 8,2 м2; нежитлове приміщення на третьому поверсі площею 17,8 м2,
що перебувають на балансі Служби автомобільних доріг у Херсонській області,
за адресою:м. Херсон, вул. Поповича, 23, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 200 грн.
Строк виконання робіт – 3 дні.
5. Внутрішньозаводські залізничні колії загальною довжиною 1 882 пог. м, які не
увійшли під час приватизації до статутного капіталу ВАТ «Каховка», але перебувають
на його балансі, за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, Чаплинське шосе, 7, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
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 20.04.2018
Вбудовані приміщення загальною площею 161,4 м2 на першому поверсі будівлі
їдальні, що перебувають на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет, за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 73б, переможець конкурсу – ПП «Радикал».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 160 грн. Строк
виконання робіт – 3 дні.
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 16.04.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень площею 27,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління агропромислового розвитку
Жашківської районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Захисників України, 17, м. Жашків, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Виконавчий
комітет Жашківської міської ради. Дата оцінки: 31.03.2018. Переможцем конкурсу

з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 200,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення 1-го поверху (кімн. № 15 площею
14,7 м2), підвал (№ 9 площею 14,4 м2) будівлі загальною площею 29,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Північний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, б.157, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ПП «ВВН». Дата оцінки: 31.03.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1 200,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: невиробниче приміщення (гараж) площею 18,9 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Північний офіс Держаудитслужби.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, б.157, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України». Дата оцінки: 31.03.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П.
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 900,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі площею 2,0 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 Трофімова С. В. Дата оцінки: 31.03.2018. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 40,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху
чотириповерхової адміністративної будівлі площею 3,0 м2. Найменування балансоутри
мувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ПАТ «Приватбанк». Дата оцінки: 31.03.2018. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1 090,00 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 23.04.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі елеватора площею 50,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Холодноярська, 1, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ПрАТ «ВФ Україна». Дата оцінки: 31.03.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1 150,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень другого поверху адміністративної будівлі загальною площею 22,44 м2 (корисна площа – 18,84 м2, загального користування –
3,6 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба
України, майно якої перебуває в оперативному управлінні Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Ювілейна, 30, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області. Дата оцінки: 31.03.2018. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 190,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адміністративно-господарського
корпусу площею 206,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 19, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Бабій О. В. Дата оцінки:
31.03.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 900,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: приміщення річкової інформаційної служби (нежитлове
вбудоване приміщення) на Канівському судноплавному шлюзі площею 10,1 м2 та частина даху будівлі, а саме: місце для розміщення антени для забезпечення діяльності
річкової інформаційної служби на Канівському судноплавному шлюзі площею 7,0 м2
у будівлі управління шлюзу, інвентарний номер 1. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство водних шляхів «Укрводшлях». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Золотоніська, 3, м. Канів, Черкаська обл., 19000, Канівський судноплавний шлюз. Платник робіт з оцінки: Філія «Дельта-лоцман». Дата
оцінки: 31.03.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 150,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення гуртожитку № 1 площею 1,5 м2 (вул. Вербовецького, 58), частина нежитлового приміщення гуртожитку
№ 2 площею 3,0 м2 (вул. Чехова, 42), частина нежитлового приміщення гуртожитку
№ 3 площею 1,5 м2 (вул. Смілянська, 97/1), частина нежитлового приміщення гуртожитку № 4 площею 1,5 м2 (бульв. Шевченка, 333). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Платник робіт з
оцінки: ФОП Клименко Н. В. Дата оцінки: 31.03.2018. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 200,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбувся 17.04.2018
Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу
визнано ФОП Читайло Валентину Василівну на об’єкт незавершеного будівництва –
школу (Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6).
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість та строк
виконання робіт: 7 000 гривень та 20 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбувся 19.04.2018
Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу
визнано ТОВ «Оцінка – Інформ» на приміщення першого поверху адміністративної будівлі (літ. А-ІІ) загальною площею 270,8 м2 (у т. ч.: частини приміщень: (1-1) – 4,25 м2,
(1-2) – 9,95 м2 та приміщення: (1-3) – 10,1 м2, (1-4) – 10,1 м2, (1-5) – 18,2 м2, (1-6) –
22,8 м2, (1-7) – 38,3 м2, (1-8) – 15,9 м2, (1-9) – 4,4 м2, (1-11) – 14,7 м2, (1-12) – 27,4 м2,
(1-13) – 4,3 м2, (1-14) – 10,3 м2, (1-15) – 21,2 м2, (1-16) – 8,4 м2, (1-17) – 7,9 м2, (1-18) –
10,6 м2, (1-19) – 32,0 м2) за адресою: м. Кіцмань, вул. Музична (Червоноармійська),
10, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України
у Кіцманському районі. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк
виконання робіт: 2 000 гривень та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 18.04.2018
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» по об’єкту: будівля стрічкової пилорами площею 127,5 м2, що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, за адресою:
м. Чернігів, вул. Громадська, 64 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 980 грн, строк –
4 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту: нежитлова будівля складу площею
67,0 м2, нежитлова будівля площею 44,2 м2 та гараж-прибудова площею 251,0 м2,
що перебувають на балансі Коропської районної державної лікарні ветеринарної
медицини, за адресою: Чернігівська обл., смт Короп, вул. Заводська, 88 (вартість
виконання робіт з оцінки – 9 200 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 34,0 м2
одноповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Городня, вул. Троїцька,
4 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 130 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту: нежитлова будівля гаража площею 260,2 м2, що перебуває на балансі ДП «Ніжинське лісове господарство», за адресою: Чернігівська
обл., Носівський р-н, с. Мрин, вул. Набережна, 10а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 950 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ПП ЕФ «Експерт-плюс» по об’єкту: нежитлове приміщення першого поверху
двоповерхової адмінбудівлі площею 12,0 м2, що перебуває на балансі Прилуцького
управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, 6 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 380 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту: частина даху площею 4,0 м2 адміністративної будівлі
та щебеневий майданчик загальною площею 10,0 м2, що перебувають на балансі
Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 28а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 385 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 02.05.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею
42,95 м2 на 1-му поверсі 5-поверхового гуртожитку, що перебуває на балансі дер-
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 04.05.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна експертно- правова
група» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
частини замощення площею 14,0 м2 з торця навчального корпусу № 2, літ А-3.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64. 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. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 380 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору.
2. Фізична особа – підприємець Жиров Андрій Костянтинович на виконання робіт
з оцінки об’єктів оренди:
нежитлових приміщень № 1 по № 7 включно, загальною площею 619,9 м2, будівлі
свинарника (літера Е-1, реєстровий номер 02543928.1. КЖХПЦИ017). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Якимівка, вул. Чкалова
буд.7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії Договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Якимівський професійний
аграрний ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 380 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
нежитлових приміщень з № 73-23 по № 73-28 включно, № 73-30, 73-31, 73-32,
73-48, 73-49, загальною площею 94,50 кв м, технічного поверху житлового будинку
(літ. А-14, інв. № 5768/1/580), реєстровий номер 24584661.208.ЛОУЖЦП2112. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Енергодар, пр. Будівельників, 46. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії Договору оренди. Балансоутримувач
майна: Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 380 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група»
на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
стрілкового тиру, інв. № 10310005, загальною площею 821,74 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, просп. Східний, 9. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії Договору оренди. Балансоутримувач майна:
Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський коледж Таврійського державного
агротехнологічного університету». Вартість виконання робіт з оцінки – 5 800 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
4. Фізична особа – підприємець Гапотченко Анфіса Миколаївна на виконання
робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлового приміщення № 8 (у складі приміщень з № 1 по № 4 включно), площею 31,0 м2, та частина приміщення спільного користування ІХ, площею 8,9 кв м,
загальною площею 39,9 м2, першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне, просп.
Ентузіастів, 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладання Договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 300грн., строк виконання робіт
з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
5. Фізична особа – підприємець Башірова Лариса Олексіївна на виконання робіт
з оцінки об’єкта оренди:
окремо розташованої двоповерхової адміністративної будівлі (літ. А-2), загальною
площею 1089,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Запоріжалюмінбуд» під
час приватизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Вартість
виконання робіт з оцінки – 5 780 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору.

Назва об’єкта оцінки,
мета проведення оцінки

1 Приміщення загальною площею 17,7 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління
статистики в Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська
обл., м. Городенка, вул. Івана Богуна, 13. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди
2 Приміщення загальною площею 148,6 м2 на другому поверсі будівлі
Педагогічного інституту, що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

Переможець
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Строк виконання робіт (дні)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 02.05.2018

4

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 03.05.2018
1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 138,76 м2. Балансоутримувач: Солонянське міжрайонне управління водного господарства.
Адреса: Дніпропетровська обл., с. Микільське-на-Дніпрі, вул. Молодіжна, 16б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 3 120,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: частина даху площею 40,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Жовті Води, вул. Залізнична, 13. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 3 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДП НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград,
вул. Заводська, 44/4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг –
3 100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 283,6 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4,6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ПП «КФ «Експоком». Вартість послуг – 2 380,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 71,52 м2 (корисна
площа – 59,6 м2, площа загального користування – 11,92 м2), нежитлове вбудоване
приміщення площею 27,36 м2 (корисна площа – 22,8 м2, площа загального користування – 4,56 м2). Балансоутримувач: Дніпровський державний технікум енергетичних
та інформаційних технологій. Адреса: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 2 385,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення будівлі плавального басейну площею 3,0 м2, частина нежитлового вбудованого приміщення будівлі
спортивного корпусу площею 3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Адреса: м. Дніпро, вул. Чернишевського,
24а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість послуг – 2 200,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: частина даху загальною площею 29,0 м2. Балансоутримувач:
ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Адреса: м. Кривий Ріг,
просп. Гагаріна, 54. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг –
2 385,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 66,6 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний коледж технологій та дизайну. Адреса: м. Дніпро, пров.
Ушинського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість
послуг – 2 150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 2 445,9 м2. Балансоутримувач: ДП «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О. М.
Макарова». Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля, 46. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «КФ Експоком». Вартість послуг – 2 380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 48,18 м2 (у т. ч.
4,38 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 2 150,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 19,7 м2 (корисна
площа – 16,7 м2, площа загального користування – 3,0 м2). Балансоутримувач: Коледж радіоелектроніки. Адреса: м. Дніпро, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 2 150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 99,7 м2. Балансоутримувач: Новомосковський МВ (з обслуговування м. Новомосковськ та Новомосковського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Новомосковськ,
вул. Гетьманська (Радянська), 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість
послуг – 2 400,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 26.04.2018
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення кафе (поз. 73) площею 8,7 м2 третього поверху медичного факультету будівлі (літ. А1, А2, А3), балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
пл. Народна, 1 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість послуг з
оцінки – 2 150 грн, термін виконання – 4 дні;
частини коридору (поз. 2 за планом) площею 2,0 м2 першого поверху корпусу ІІ
гуртожитку № 4, балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 12 з
метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1 700 грн,
термін виконання – 4 дні.

Вартість виконання робіт грн

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 02.05.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки:
частина корпусу № 1 та № 2 площею 33,8 м2, балансоутримувач: ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж», за адресою: 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 16 визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії
договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 1 200,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів;
частина корпусу № 3 площею 74,1 м2, балансоутримувач: ДВНЗ «Нововолинський
електромеханічний коледж», за адресою: 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ,
вул. Шахтарська,12 визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії
договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 1 200,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів;
цех малоформатної фанери загальною площею 3 602,7 м2, балансоутримувач:
ДП «Ратнівське лісомисливське господарство», за адресою: 44100, Волинська обл.,
Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Гранична, 31 визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для продовження дії договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 2 720,0 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
КПП (літер. А-1) загальною площею 31,0 м2 та споруда (літер. Ж-1) загальною
площею 170, 4 м2 за адресою: 44804, Волинська обл., Турійський р-н, с. Городилець,
вул. Військова, 7 визнано ФОП Мірчук О. В., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору
оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 2 868,07 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

Строк виконання робіт (дні)
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ТОВ
«ЕКА-Захід»
1400

3 Приміщення загальною площею 131,7 м2 на першому поверсі будівлі
Інституту мистецтв, що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Академіка Сахарова, 34а. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди
4 Приміщення загальною площею 143,6 м2 на першому поверсі будівлі
Юридичного інституту, що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Тараса Шевченка, 44а. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди
5 Приміщення загальною площею 64,3 м2 на першому поверсі будівлі
Аудиторного корпусу, що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Тараса Шевченка, 57, корпус 2. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди
6 Приміщення загальною площею 186,4 м2 в цоколі Головного навчального
корпусу, що обліковується на балансі Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Тараса Шевченка, 57, корпус 1. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди

Переможець
конкурсу

1900

Назва об’єкта оцінки,
мета проведення оцінки

1200

№
з/п

Вартість виконання робіт грн

Продовження таблиці

1950

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 24.04.2018
Для проведення незалежної оцінки:
частини приміщення коридору (поз. 3 за планом) корпусу ІІ площею 7,07 м2
(3,10х2,28) на першому поверсі гуртожитку № 4, балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Університетська, 12 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр», на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 1 700 грн, термін виконання – 4 дні;
частини коридору (поз. 1) площею 7,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу
юридичного факультету (літ. А, А’, А’’), балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Капітульна, 26 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 2 150 грн, термін виконання – 4 дні;
частини вестибуля з гардеробом (поз. 28) площею 7,0 м2 на першому поверсі
будівлі літ. А, балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 6а
з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр», на таких умовах: вартість послуг з оцінки –
1 750 грн, термін виконання – 4 дні;
вбудованих приміщень перукарні (літ. Ж) (поз. 1, 2, 3) загальною площею 45,8 м2,
балансоутримувач: Свалявський технічний коледж Національного університету харчових технологій, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Духновича, 6 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О», на таких умовах: вартість послуг з
оцінки – 2 400 грн, термін виконання – 5 днів.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 07.05.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нерухомого майна: нежитлової будівлі насосної станції (літ.
Ї) загальною площею 130,4 м2; споруд: градирні (літ. ї) площею забудови 127,67 м2;
градирні (літ. ї1) площею забудови 49,2 м2; димової труби (літ. і) за адресою: 23700,
Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська, 28; нежитлової будівлі:
прохідної (літ. Д) загальною площею 41,3 м2 (з ваговою); спиртосховища (літ. А) загальною площею 219,8 м2 за адресою: 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин,
вул. Механізаторів, 21, що перебувають на балансі Державного підприємства «Гайсинський спиртовий завод», з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 10 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлової будівлі (літ. А) загальною площею 441,8 м2 з ґанком
та фундаменту (літ. Ф) площею забудови 270,8 м2, що не увійшли під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Соболівський цукровий завод» та перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Енерго-Сфера», за адресою: Вінницька
обл., Теплицький р-н, с. Соболівка, вул. Виробнича, 1, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 5 300 грн.

13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення корпусу 1 площею 2,0 м2, частина нежитлового вбудованого приміщення корпусу 2 площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 2 150,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 76,6 м2 (корисна
площа – 63,8 м2 та площа загального користування – 12,8 м2). Балансоутримувач:
Дніпровський державний технічний університет. Адреса: Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 2 400,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 24,47 м2 (корисна
площа – 19,5 м2, площа загального користування – 4,97 м2). Балансоутримувач: ДП
«ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ПП «КФ Експоком». Вартість послуг – 2 380,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 192,7 м2. Балансоутримувач: 21 державна пожежно-рятувальна частина ГУ Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській обл. Адреса: Дніпропетровська обл.,
Покровський р-н, смт Просяна, вул. Залізнична (Радянська), 1б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість послуг – 2 395,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
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жавного навчального закладу «Гущинецьке вище професійне училище», за адресою:
22434, Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Гущинці, вул. Шевченка (колишня Леніна),
114, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 350 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 13 площею 40,8 м2
на 1-му поверсі двоповерхового навчально-допоміжного корпусу (літ. Б), що перебуває
на балансі Вінницького технічного коледжу, за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 91/2, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Новікову Ларису Григоріївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1 –№ 8 магазину
загальною площею 92,1 м2 на першому поверсі 5-поверхового будинку, А, що перебувають на балансі Вінницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Вінницька
обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. 1 Травня, 117, з метою продовження строку дії
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 160 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 14 площею 8,3 м2
у прим. № 8 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ. А1),
що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України, користувач – Вінницька об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій
області, за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. К. Василенка (колишня 30-річчя Перемоги), 21, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 5
площею 5,0 м2 у прим. № 2 у підвалі (літ. п/А1) 3-поверхової будівлі адміністративного
корпусу (літ. А1), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України, користувач – Вінницька об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС
у Вінницькій області, за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. К. Василенка (колишня 30річчя Перемоги), 21, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн.

ТОВ
«ЕКА-Захід»

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 04.05.2018
1. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 523,43 м2, а саме: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 433,23 м2, у тому числі: вбудовані
приміщення площею 220,49 м2 на першому поверсі та вбудовані приміщення площею
212,74 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі лабораторно-побутового корпусу
(інв. № 2012) та нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 90,2 м2 одноповерхової будівлі (інв. № 2026), у тому числі: № 2026/3 – площа 16,8 м2, № 2026/4 – площа 73,4 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства «Науково-дослідний
інститут техніки безпеки хімічних виробництв», за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Промислова, 24в. Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт»
на таких умовах: вартість послуги – 2300 грн, термін виконання роботи – 4 дні.
2. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 436,5 м2, а саме: приміщення площею 93,4 м2 на першому поверсі та приміщення підвалу площею 343,1 м2 у
чотириповерховій будівлі навчального корпусу У-2 (інв. № 10310011), що перебувають
на балансі Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне), за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне,
вул. Володимирська, 33. Переможець – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість
послуги – 2395 грн, термін виконання роботи – 2 дні.
3. Нежитлове підвальне приміщення в двоповерховій будівлі учбового корпусу
№ 1 (інв. № 10310001) загальною площею 160,1 м2, що перебувають на балансі Державного навчального закладу «Сєвєродонецьке вище професійне училище», за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Переможець – ТОВ
Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуги – 2000 грн,
термін виконання роботи – 4 дні.
4. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,3 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі головного учбового корпусу (інв. № 101310002), що перебуває на балансі Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, за адресою: Луганська
обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 72. Переможець – ТОВ Агентство по
нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуги – 1600 грн, термін виконання роботи – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди, що відбувся 08.05.2018
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 36,2 м2 на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі побутового корпусу № 2 (інв. № 10301008), які перебувають на
балансі Кремінського професійного ліцею, за адресою: Луганська обл., м. Кремінна,
просп. Дружби, 2. Переможець – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуги – 2000 грн, термін виконання роботи – 3 дні.
Інформація
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.05.2018
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 10,0 м2, а саме: частина
вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі навчального корпусу
БТФ площею 5,0 м2, а також на другому поверсі навчального корпусу БТФ площею
5,0 м2. м. Львів, вул. Пекарська, 50. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 1 к/д.
Вартість робіт – 1200 грн.
Нежитлове приміщення № 6 загальною площею 15,1 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Буськ, пл. 900-річчя Буська, 1. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група
«Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Нежитлові приміщення (кімн. № 16, 17) загальною площею 19,2 м2 на першому
поверсі нежитлової будівлі під літерою «РІІ -1» – адміністративна будівля ВДСП і АБ.
м. Львів, вул. Любінська, 168б .Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Нежитлове приміщення матеріального складу № 2 площею 97,5 м2. м. Львів,
вул. Луганська, 3. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3к/д. Вартість робіт – 1180 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 136,6 м2 у напівпідвальному
приміщенні триповерхової будівлі. м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1400 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 138,3 м2 на другому поверсі
двоповерхової виробничої будівлі. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1011 грн.
Частина приміщення контори НН ВЦ «Комарнівський» загальною площею 19,1 м2.
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Переможне, вул. Сагайдачного, 1. Мета оцінки –
продовженя договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 46,6 м2 (№ 23, № 15) на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Академіка Богомольця, 9. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1750 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 15,9 м2 на другому поверсі
адмінбудинку. Львівська обл., м. Сокаль, вул. Тартаківська, 7. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш».
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1900 грн.
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). Львівська обл., смт Добротвір, вул. Озерна, 5. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група
«Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Нежитлове приміщення площею 150,0 м2 на третьому поверсі в новому аеровокзалі будівлі під літерою «Б-3». м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А.
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1680 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 958,8 м2, а саме: нежитлові приміщення № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 цеху переробки деревини площею 672,5 м2 та складу готової
продукції площею 286,3 м2. Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Добромиль,
вул. Грушевського, 5а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Левковичі» Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1100 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 25,8 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі готелю цирку «Арена». м. Львів, вул. Городоцька, 83. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 1200 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки державного майна, яке повертається у державну власність у зв’язку
із розірванням договорів купівлі-продажу, що відбувся в 26.04.2018
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» на виконання робіт з проведення незалежної оцінки державного
майна – об’єкта приватизації групи Д разом із земельними ділянками, на яких він
розташований, – ОНБ «Роздрібнювально-сортувальний завод» Лисогірського кар’єру
за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Лиса Гора, вул. Вахненка, 80.
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості державного майна, що повертається у державну власність у зв’язку із розірванням договору купівлі-продажу.
Вартість робіт – 27 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 15 календарних днів;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на виконання робіт з проведення незалежної оцінки державного майна – об’єкта приватизації групи А – комплексу нежитлових будівель АЗС № 2 за адресою: 56022, Миколаївська обл., Казанківський р-н,
с. Новоданилівка, вул. Індустріальна, 2. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості державного майна, що повертається у державну власність у зв’язку із
розірванням договору купівлі-продажу за рішенням суду. Вартість робіт – 9 000 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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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 в 26.04.2018
переможцями конкурсу визнано:
пп «Форкіс-Н» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 106,0 м2
адміністративно-побутової будівлі РБД, на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянський узвіз, 1/1. Вартість
робіт – 2100 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
ТОВ «миколаївська оціночна компанія» на об’єкт оренди: нежитлове приміщення
площею 42,2 м2 першого поверху учбового корпусу, на балансі Державного університету інфраструктури та технологій, за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 2. Вартість
робіт – 1900 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
ТОВ «Центр-приват-Експерт» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею
73,7 м2 першого поверху триповерхової будівлі, на балансі Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, за адресою: м. Миколаїв, вул. Логовенка, 2. Вартість
робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
РТпп миколаївської області на об’єкт оренди: будівля сараю площею 45,5 м2,
на балансі ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж», за адресою: м. Миколаїв,
вул. Нікольська, 11. Вартість робіт – 2400 грн з урахуванням ПДВ, строк виконання
робіт – 2 календарних дні;
ТОВ «приват-південь» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 66,6 м2
першого поверху адміністративної будівлі, на балансі УМВС України в Миколаївській
області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5. Вартість робіт – 2200 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
пЕп «Візаві» на об’єкт оренди: частина будівлі площею 189,0 м2 матеріальнотехнічного складу, на балансі Вітовського (Жовтневого) управління водного господарства, за адресою: м. Миколаїв, вул. Бригадна, 44а. Вартість робіт – 1875 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
ФОп Васильєва Т. О. на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 149,1 м2
першого поверху двоповерхової будівлі, на балансі ДНЗ «Первомайський професійний промисловий ліцей», за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Корабельна, 20/2. Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ФОп пашинова Т. В. на об’єкт оренди: нежитлові приміщення № 423, № 423а,
№ 425 площею 74,7 м2 четвертого поверху п’ятиповерхової «Будівлі управління будівництва з прибудовою» з місцями загального користування площею 4,6 м2, на балансі
ДП «НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС» за адресою:
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 3б. Вартість робіт – 2400 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по РІВНеНськІй ОблАстІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.05.2018
переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки об’єкта, а саме: частина нежитлового приміщення навчального корпусу № 1
площею 1,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 12, з метою укладення договору
оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2380 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по РІВНеНськІй ОблАстІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 04.05.2018
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:
частина приміщення першого поверху в двоповерховій будівлі школи площею
22,7 м2 за адресою: м. Рівне, вул Відінська, 7, з метою укладення договору оренди
державного майна визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2100 грн.
Будівля ІДН площею 86,3 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Володимирець,
вул. Грушевського, 65, з метою укладення договору оренди державного майна визнано пп ЕкФ «приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3000 грн.
Будівля трансформаторної підстанції «Т-1» площею 151,1 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106, з метою укладення договору оренди державного
майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3200 грн.
Частина приміщення першого поверху студентської їдальні площею 255,05 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 49а, з метою укладення договору оренди державного майна визнано Пп «Експерт-Рівне-консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2300 грн.
Частина приміщення першого поверху навчального корпусу № 2 площею 156,4 м2
за адресою: м. Рівне, вул. О. Новака, 75, 11, з метою укладення договору оренди державного майна визнано пп «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 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 визнано пп ЕкФ «приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2200 грн.
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 04.05.2018
По об’єкту: частина холу загальною площею 6,4 м2 на першому поверсі триповерхового головного навчального корпусу Державного вищого навчального закладу
«Херсонський державний аграрний університет» за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, переможець конкурсу – пп «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Вартість робіт – 1500 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в ХеРсОНськІй ОблАстІ, АРк та м. сеВАстОпОлІ про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 07.05.2018
По об’єкту: вбудоване нежитлове приміщення площею 2,4 м2 в одноповерховій
будівлі, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській
області за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, просп. Дніпровський, 12, переможець конкурсу – ФОп Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 2300 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
По об’єкту: будівлі контори, а саме: адмінбудівля (літ. А) площею 116,3 м2 ; сарай (літ. Б); сарай (літ. В); душ (літ. Г); туалет (літ. Ж); водопровід, 1,2; огорожа, 3,4,
Ново-Олексіївського лісництва Скадовського державного лісомисливського господарства, що перебуває на балансі ДП «Скадовське досвідне лісомисливське господарство», за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, смт Лазурне, вул. Металургів, 2, переможець конкурсу – ФОп Бронін А. О. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 10 000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ХМельНиЦькІй ОблАстІ про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, які відбулися 08.05.2018
1. переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 41,2 м2 на першому та другому поверхах будівлі, що обліковується на
балансі Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, за адресою:
вул. Шевченка, 111б, м. Дунаївці, Хмельницька обл. визнано ТОВ «поділля – Експерт».
Вартість надання послуг з оцінки – 2400,00 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 укладення договору оренди – приміщення загальною площею 28,7 м2 (у т. ч. площа загального користування – 2,6 м2) на першому поверсі лабораторного корпусу, що обліковується на балансі Донецького національного
університету ім. Василя Стуса, за адресою: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький визнано
ТОВ «Експерт». Вартість надання послуг з оцінки – 2200,00 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 визначення розміру збитків, завданих державі в
результаті демонтажу тунельної печі № 2, інв. № 1477, що обліковується на балансі ПАТ
«Славутський комбінат «Будфарфор» під час перебування в оренді, що обліковується
на балансі ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» та розташована за адресою: вул.
Козацька, 122, м. Славута, Хмельницька обл., визнано пп Агентство нерухомого майна
«Гудвіл». Вартість надання послуг з оцінки – 42900,00 грн (без урахування ПДВ), строк
надання послуг з оцінки – 20 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 02.05.2018
І. мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національна академія
статистики, обліку та аудиту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська,116,
м.Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «АЙРАС». Дата оцінки: 31.03.2018. переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано пп «дисконт». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1700,00 грн.
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2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі душової-котельні площею 76,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Золотоніський професійний ліцей».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 33, м. Золотоноша, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «КРОКУС ЕНЕРГО». Дата оцінки: 31.03.2018. переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОп Гребченко м. п. Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1900,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: будівля складу кормів (літ. Я) площею 188,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Холодноярська,1, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Приходько Я. М. Дата оцінки: 31.03.2018. переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано пп «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 3500,00 грн.
ІІ. мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху та мансарди (№
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 223, 222, 221, 302) площею 256,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний історико-архітектурний заповідник
«Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 1/2, м. Умань,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Відділ охорони здоров’я Уманської міської
ради. Дата оцінки: 30.04.2018. переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано пп «дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг 2000,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по чеРНІгІВськІй ОблАстІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 02.05.2018
переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
дп «київський аукціонний центр» пАТ дАк «Національна мережа аукціонних центрів» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 296,5 м2 першого поверху будівлі гуртожитку, що перебувають на балансі Державного підприємства спиртової та лікерогорілчаної промисловості «Укрспирт», за адресою: Чернігівська обл., Козелецький р-н,
с. Чемер, вул. Промислова, 6а (вартість виконання робіт з оцінки – 1980 грн, строк –
4 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
пп ЕФ «Експерт-плюс» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 727,9 м 2
крохмального цеху В-2-1, що перебуває на балансі Державного підприємства «Холминський спиртовий завод», за адресою: Корюківський р-н, смт Холми, вул. Леніна,
98 (вартість виконання робіт з оцінки – 2390 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: одноповерхова будівля ангару № 2 загальною площею 551,4 м2 навчально-виробничої дільниці «Деснянка», що перебуває
на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою:
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка (вартість виконання робіт з оцінки – 5200 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
пп «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єкту: будівля майстерні загальною площею
296,3 м2 навчально-виробничої дільниці «Деснянка», що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: Чернігівська обл.,
Чернігівський р-н, с. Деснянка (вартість виконання робіт з оцінки – 5100 грн, строк –
4 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ ЕкФ «десна-Експерт» по об’єкту: частина нежитлового приміщення площею
3,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів,
вул. Старобілоуська, 4а (вартість виконання робіт з оцінки – 2130 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: нежитлове приміщення будівлі автогаража
загальною площею 67,7 м2 навчально-виробничої дільниці «Деснянка», що перебуває
на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою:
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка (вартість виконання робіт з оцінки – 2100 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ВОлиНськІй ОблАстІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 26.04.2018
переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки – цеху ДСП загальною площею 868,3 м2, балансоутримувач:
ДП «Городоцьке лісове господарство», за адресою: 44615, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Городок, вул. Ветеранів, 3 визнано ТзОВ «Атлант» ЛТд, мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 2 400,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні.
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 26.04.2018
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 68,54 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 – 2 400,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 38,8 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 13/15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. переможець – ТОВ «Національна експерно-правова група». Вартість
послуг – 2 380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: частина даху площею 50,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ДНД
та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Адреса: м. Дніпро,
вул. В. Липинського, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. переможець – ФОп данильченко В. В. Вартість послуг – 2 380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 41,7 м2. Балансоутримувач: 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 кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2 100,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 7,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса:
м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 36. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. переможець – ТОВ «Експерт сервіс».
Вартість послуг – 2 200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 7,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпро, вул. Козакова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. переможець – ТОВ «Національна експертноправова група». Вартість послуг – 2 380,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро,
просп. Д. Яворницького, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. переможець – ФОп кушнєрова Л. О. Вартість
послуг – 2 100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: частина даху площею 60,0 м2. Балансоутримувач: Кам’янський
професійний ліцей. Адреса: м. Кам’янске, вул. Лермонтова, 151. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. переможець – ФОп данильченко В. В. Вартість послуг – 2 380,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 186,6 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти». Адреса:
м. Дніпро, просп. Праці, 24. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. переможець – ФОп данильченко В. В. Вартість послуг – 2 150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 144,1 м2. Балансоутримувач: ДП «Криворізький державний цирк». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 37. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. переможець – ФОп Щур с. Ф. Вартість послуг – 2 380,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 613,14 м2. Балансоутримувач: ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної
промисловості «Кривбаспроект». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
переможець – ФОп Щур с. Ф. Вартість послуг – 2 120,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
12. Назва об’єкта: майданчик площею 270,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровське міжрайонне управління водного господарства. Адреса: Дніпропетровська обл.,
смт Слобожанське, вул. Будівельників, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. переможець – ФОп Філічкіна і. м. Вартість послуг – 2 180,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2
та частина даху площею 50,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний технічний університет. Адреса: м. Кам’янске, вул. Дніпробудівська, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. переможець – ФОп данильченко В. В. Вартість послуг – 2 380,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 85,6 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Макарова, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки

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

для розрахунку орендної плати. переможець – ФОп перевай В. с. Вартість послуг –
2 385,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 34,5 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 4,5 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса:
м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. переможець – ФОп кушнєрова Л. О. Вартість
послуг – 2 100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 191,8 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Криворізька, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. переможець – ТОВ «Експерт сервіс». Вартість
послуг – 2 100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного
транспорту ім. ак В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. переможець – ФОп кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2 100,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 28,11 м2 ( у т. ч. площа
загального користування – 5,71 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 данильченко
В. В. Вартість послуг – 2 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
19. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 35,26 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 7,16 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 данильченко В. В. Вартість послуг – 2 000,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
20. Назва об’єкта: частина даху площею 60,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 92. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. переможець – ФОп данильченко В. В. Вартість послуг –
2 380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
21. Назва об’єкта: частина даху площею 15,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля, 111б. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
переможець – ФОп данильченко В. В. Вартість послуг – 2 380,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
22. Назва об’єкта: майданчик площею 35,0 м2. Балансоутримувач: ДМУ ГУМВС
України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Єрмолової, 21а. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
переможець – ФОп данильченко В. В. Вартість послуг – 2 380,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
23. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 6,5 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Адреса: м. Дніпро,
вул. С. Єфремова, 25. 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.
24. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 733,9 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 69. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. переможець – ФОп данильченко В. В. Вартість послуг – 2 100,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
25. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 123,1 м2. Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській
області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. переможець – ФОп Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг – 2 142,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
26. Назва об’єкта: майданчик площею 1 305,4 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
переможець – ФОп Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2 380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
27. Назва об’єкта: 14 од. державного майна (за спеціалізацією 1.2 та 1.7). Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі в наслідок незбереження державного
майна. переможець – ФОп данильченко В. В. Вартість послуг – 17 000,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
ІІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по зАкАРпАтськІй ОблАстІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 19.04.2018
для проведення незалежної оцінки:
вбудованих підвальних приміщень будівлі юридичного факультету літ. А. А’, А’’
( поз. ІХ, Х, ХІ) загальною площею 54,5 м2, балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський
національний університет», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Капітульна, 26 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОп мицьо і. В., на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 2 150,00 грн, термін виконання – 4 дні;
вбудованих приміщень (поз. 1-7 першого поверху та поз. 8-13 другого поверху)
загальною площею 132,8 м2 нежитлової будівлі адміністративно-навчального корпусу з надвірними будівлями та спорудами (літ. А), балансоутримувач: Хустський професійний ліцей, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Свободи
(Кошута), 1 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О», на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1 200 грн, термін виконання – 5 днів.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по кIРОВОгРАДськIй ОблАстІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 27.04.2018
переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано приватне підприємство «міжрегіональний консалтинговий центр «пАРиТЕТ» по об’єкту оцінки – наслідок підпалу державного майна,
а саме: сарай, що перебуває за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н,
с. Мала Тимошівка, вул. Степова, 4, що перебуває на балансі відкритого акціонерного
товариства «Більшовик», з метою визначення розміру збитків, що призвели до завдання шкоди державі в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України,
вартість робіт – 2 153,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

приÉНЯто ріØÅННЯ
про приватизаціÞ
ДнІпРОпеТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІЮ

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській області від 17.05.2018 № 12/01-79-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – державного підприємства державний шовкорадгосп «Криворізький»
за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький район, с-ще Лісопитомник,
вул. Шевченка, 9 (код за ЄДРПОУ 00693322).

МиКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІЮ

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Миколаївській області від 18.05.2018 № 143-п прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу ПАТ «Радсад» об’єкта державної власності соціальнокультурного призначення – майнового комплексу колишнього піонерського
табору, що не увійшов до статутного капіталу створеного в процесі приватизації ПАТ «Радсад», перебуває на його балансі та розташований за адресою:
Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Радсад, вул. Миру,1а.

ХеРСОнСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
ТА М. СеВАСТОпОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІЮ

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 17.05.2018
№ 209 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності «Побутові приміщення каналізаційної станції площею 27,2 м2»,
який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Херсонський
завод «Заряд», код за ЄДРПОУ 14307601, але перебуває на його балансі
та розташований за адресою: вул. Кільцева, 1, м. Херсон.
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