ДОДАТОК ДО «ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ»

відомості
приватизації
№ 48 (1172)

У НОМЕРІ
1 прийнято рішення
про приватизацію
Оренда

1
2

Оголошення
про проведення конкурсів
на право оренди майна
Інформація про оренду
військового майна
Оголошення про намір
передати державне
майно в оренду

3, 8 Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

6 до уваги суб’єктів

оціночної діяльності

відомості

Передплатний
індекс

приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

ПРийНЯтО РіШЕННЯ
ПРО ПРиватизаціÞ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду

державного майна України по Сумській області
від 11.06.2018 № 312 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – адміністративний будинок загальною площею 293,6 м2 та
господарські споруди: гараж, Г загальною площею
90,7 м2; господарська будівля загальною площею
12,0 м2; господарська будівля загальною площею
4,2 м2; топкова загальною площею 19,4 м2 за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Вознесенська, 24, що обліковуються на балансі Головного управління статистики у Сумській області.

 Наказом Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Сумській області
від 11.06.2018 № 313 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – будівля
загальною площею 52,9 м2 за адресою: Сумська
область, смт Липова Долина, вул. Роменська, 8,
що обліковується на балансі Управління Державної
казначейської служби у Липоводолинському районі
Сумської області.

 Наказом Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Сумській області
від 11.06.2018 № 314 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного
майнового комплексу Державного насінницького
сільськогосподарського підприємства «Вирівське»
(Сумська область, Конотопський район, с. Вирівка,
вул. Шевченка, 2, код за ЄДРПОУ 729646).
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про приватизаціÞ –
В ОФІЦІЙНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ!

«Державний
інформаційний
бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості
приватизації»
ВИДАННЯ МОЖНА
ПЕРЕДПЛАТИТИ
В УСІХ ВІДДІЛЕННЯХ
ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

Необхідні дані Ви знайдете
в Каталозі видань України
на II півріччя 2018 року, с. 97

телефон редакції (044) 200-35-01,
ç питань роçповсþдæення
(044) 200-35-81
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ЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ

13 червня 2018 року

ОФІЦІйНЕ ВидАННЯ ФдМУ

приÉНЯто ріØÅННЯ про приватизаціÞ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області

від 07.06.2018 № 383 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – недобудованого житлового будинку, літ. А, що розташований за
адресою: Запорізька обл., Кам’янсько-Дніпровський р-н, с. Іванівка, вул. Широка, 142, поверненого за рішенням суду у державну власність, шляхом продажу на електронному аукціоні.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
від 07.06.2018 № 384 прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу об’єкта малої приватизації – окремого майна – очисних споруд біологічного очищення фекальних стоків, у складі:
насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4 (у
т. ч. трубопроводи – 366 пог. м), що розташовані за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н,
с. Розумівка, територія б/в «Лісова поляна», які у процесі приватизації не увійшли до статутного
капіталу ВАТ «Запоріжсантехмонтаж» (правонаступник – ПрАТ «Запоріжсантехмонтаж», код за
ЄДРПОУ 01415559), та обліковуються на його балансі.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
від 07.06.2018 № 385 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – житлового будинку, інв. № 1, у складі: незавершене будівництво,
літ. А; вхід в підвал, літ. Б, що розташований за адресою: Запорізька обл., Приморський р-н, с.
Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30, поверненого за рішенням суду у державну власність, шляхом
продажу на електронному аукціоні.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про визначення способу приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області

від 05 червня 2018 року № 542 способом приватизації об’єкта державної власності – окремого
майна – будівлі недіючої лазні площею 137,6 м2 за адресою: Київська область, Білоцерківський
район, смт Терезине, вул. Першотравнева, 11, яка під час приватизації не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Терезине» (правонаступник –ТДВ «Терезине), визначено викуп.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від
06.06.2018 № 00773 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта малої
приватизації: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: маслодільник РД-5, машина пральна
КН-125 (3 шт.), плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-51(1 шт.), машина МРОВ-160
(овочерізка), центрифуга КН-217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка РО-1М, м’ясорубка
М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85 за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4,
що перебуває на балансі ПАТ «Зміна», код за ЄДРПОУ 22405648, шляхом продажу на аукціоні.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від
06.06.2018 № 00774 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта малої
приватизації: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6
(2 шт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор за адресою: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4, що перебуває на балансі ПАТ «Зміна», код за ЄДРПОУ 22405648, шляхом продажу на аукціоні.

ІНФОРМАЦІЯ
про визначення способу приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області

від 07.06.2018 № 00779 визначено спосіб приватизації об’єкта державної власності – об’єкта малої
приватизації соціально-культурного призначення – бази відпочинку «Гребенів» (два дерев’яні щитові
будиночки) за адресою: Львівська область, Сколівський р-н, с. Гребенів, що перебуває на балансі
ПрАТ «Автотранспортне підприємство «Західводбуд», код за ЄДРПОУ 01034998, шляхом викупу ПрАТ
«Автотранспортне підприємство «Західводбуд».

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 753 прийнято рішен-

ня про приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 50,999 %
статутного капіталу відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго», що становить
31 154 360 шт. акцій.

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 754 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 60,2475 % статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго», що становить 108 060 003 шт. акцій.

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 755 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 65,001 % статутного
капіталу акціонерної компанії «Харківобленерго», що становить 166 754 183 шт. акцій.

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 756 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 70 % статутного
капіталу акціонерного товариства «Миколаївобленерго», що становить 111 048 001 шт. акцій.

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 757 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 70,0089 %
статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго», що становить
94 197 953 шт. акцій.

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 758 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 99,8328 % статутного
капіталу акціонерного товариства «Херсонська ТЕЦ», що становить 118 767 348 шт. акцій.

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 759 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 99,9277 % статутного
капіталу акціонерного товариства «Дніпровська ТЕЦ», що становить 101 565 404 шт. акцій.

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 760 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 99,9864 % статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль», що становить
315 608 160 шт. акцій.

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 761 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», що становить
1 944 000 000 шт. акцій.

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 762 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – державного підприємства «Вугільна компанія
«Краснолиманська».

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 763 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 50 % статутного
капіталу публічного акціонерного товариства «Азовмаш», що становить 612 153 331 шт. акцій.

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 764 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 75,2241 % статутного
капіталу акціонерного товариства «Турбоатом», що становить 317 819 106 шт. акцій.

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 765 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 99,9952 % статутного
капіталу публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», що становить 1 738 665 246 шт. акцій.

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 766 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності – державного підприємства «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль».

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 767 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 99,5667 % статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод», що становить
795 083 903 шт. акцій.

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 768 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності – державної частки розміром 51 % статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (статутний
капітал товариства становить 1 468 949 019,80 гривень).

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 769 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 99,9988 % статутного
капіталу відкритого акціонерного товариства «Оріана», що становить 3 223 961 112 шт. акцій.

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 770 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу
приватного акціонерного товариства «Президент-Готель», що становить 94 337 411 шт. акцій.

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 774 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 70,7016 % статутного
капіталу приватного акціонерного товариства «Індар», що становить 11 437 581 шт. акцій.

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 775 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу
Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг».

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 776 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності – державного підприємства «Дніпровський електровозобудівний завод».

 Наказом Фонду державного майна України від 08 червня 2018 року № 777 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – державного підприємства «Завод «Електроважмаш».

 Наказом Фонду державного майна України від 11 червня 2018 року № 781 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу колишнього
Державного торговельного підприємства «Гудок» (м. Київ, вул. Аеродромна, 14).

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

орÅНда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОвЕдЕННЯ кОНкуРсів На ПРавО ОРЕНди майНа
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
КиїВСьКОгО КЕУ пРО пРОВЕдЕННЯ КОНКУРСУ
НА пРАВО ОРЕНди НЕРУхОМОгО ВІйСьКОВОгО МАйНА

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, поштова адреса: 03186,
м. Київ, а/с 37.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно – частина нежитлових
приміщень загальною площею 55,1 м2 військового містечка № 127, будівля інв. № 53 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 12/7.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28.02.2018 становить 1 064 076,00
грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 7 229,25 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди – квітень 2018 року за умови використання під розміщення аптеки, що реалізує готові ліки.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром
орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточного
місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції згідно із законодавством;

встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів; відшкодовувати
витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного податку під об’єктом оренди та
за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та опублікування
об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на
відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору
оренди; заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
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Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу Фонду
державного майна України та Міністерство оборони України від 26 липня 2000 року
№ 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від
учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за поштовою адресою:
03186, м. Київ, а/с 37. Контактний телефон (044) 242-81-99.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Житомира ЗСУ
за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення складу
(інв. № 37) площею 57,2 м2, нежитлові приміщення складу (інв. № 64) площею

13,8 м2 військового містечка № 165, що перебувають на балансі КЕВ м. Житомира,
за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Тетерівка.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 31.08.2017 становить 36 950,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої
постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, становить 603,58 грн (без ПДВ), а саме:
інв. № 37 – 486,26 грн, інв. № 64 – 117,32 грн за базовий місяць – березень
2018 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні 18% (під розміщення літніх будиночків).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди –
березень 2018 р., що становить 603,58 грн (без ПДВ), а саме: інв. № 37 – 486,26 грн,
інв. № 64 – 117,32 грн, але не нижче ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів
України від 04.10.1995 № 786 зі змінами та доповненнями; своєчасне здійснення за
власний рахунок поточного та інших видів ремонту орендованого майна; термін дії
договору оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією згідно з чинним
законодавством; забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченими екологічними нормами та правилами пожежної безпеки; забезпечити орендодавцю доступ на
об’єкт оренди з метою перевірки його стану та відповідності напряму використання
за цільовим призначенням; зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини
в орендованому приміщенні; протягом 15 робочих днів після підписання договору

встановити прилади обліку енергопостачання та заключити прямий договір з постачальною організацією; зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший місяць
оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом 10 днів
з моменту укладення договору; заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на приватизацію орендованого майна; відшкодування переможцем
конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту
оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 №1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності);
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені
нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не
порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної
плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді». Кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 30 днів з дня опублікування цієї
інформації.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 31-й календарний день (якщо він є
робочим) з дня опублікування цієї інформації в КЕВ м. Житомира за адресою:
м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20 (кімн. 15).
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин КЕВ
м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

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

Назва органу
управління

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

1 Фонд державного Не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Вінницьке підприємство «Облагрохім»,
майна України
перебуває на позабалансовому рахунку ТДВ «ВП «Облагрохім», 05487403, 21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 53,
тел. (0432) 46-49-01
2 Державна фіскаль- 39292197, Державна фіскальна служба України, 04655, м.Київ-53, Львівська площа, 8 (балансоутримувач), 39470203,
на служба України Калинівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області (користувач),
22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19, тел. (04342) 2-48-28

найменування

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані
приміщення у підвалі адміністративної будівлі
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані
приміщення на 1-му поверсі адміністративної будівлі

5487403.1.ААББГВ940

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 53
597,2
1 511 309,00
2 роки 364 дні
Розміщення лазні

39292197.65.КЖОШПФ001 22000, Вінницька обл., Хмільницький
р-н, м. Хмільник, просп. Свободи,
25 (колишня вул. Леніна, 29)

63,9

358 218,00

2 роки 11 місяців

Розміщення офіса

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

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти і науки
України

реєстровий номер
місцезнаходження
майна
–
45000, Волинська обл., м. Ковель,
вул. Заводська, 23

найменування

04692041, Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ, 45000, Волин- Частина навчальноська обл., м. Ковель, вул. Заводська, 23, тел.: 4-88-06, 4-97-37
побутового корпусу

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можливий
ща, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
6,3
35 148,00
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
Донецька обл., м. Курахо78,6
173 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення кафетерію, що здійснює
ве, вул. Пушкіна, 1а
продаж товарів підакцизної групи

реєстровий номер майна

00132724, СО ПАТ «Донбасенерго» «Підприємство робочого постачання «Енерготорг», 84180, Доне- Нежитлові вбудовані приміцька обл., Слов’янський р-н, м. Миколаївка, вул. Січових стрільців, 9, тел. (050) 348-27-85
щення з ґанком будівлі

місцезнаходження

23343582.108.ЦЕШНМЮ245

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

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство аграрної політики та продовольства
2 України

38517224, Івано-Франківська філія державної установи «Інститут
охорони ґрунтів України», тел.(0342) 53-35-29

3

найменування

реєстровий номер майна

Приміщення на 1-му поверсі адмінбудівлі

22167462.1. 1БЕШНСП5358

Приміщення на 1-му поверсі адмінбудівлі

22167462.1. 1БЕШНСП5358

Приміщення на 2-му поверсі адмінбудівлі

22167462.1. 1БЕШНСП5358

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалежною
площа, м2
оцінкою, грн
м. Івано-Франківськ,
81,2
851 301,00
вул. Гаркуші, 2
станом на 31.01.2018
м. Івано-Франківськ,
11,3
122 842,00
вул. Гаркуші, 2
станом на 31.01.2018
м. Івано-Франківськ,
61,6
603 870,00
вул. Гаркуші, 2
станом на 31.01.2018
місцезнаходження

максимально можливий
строк оренди
2 роки 11 місяців

Офіс

2 роки 11 місяців

Офіс

2 роки 11 місяців

Розміщення сервісного центру комп’ютерного та
периферійного устаткування

мета використання

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

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

Назва органу управління

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

найменування

1 Сокальська районна державна адміні- 00701441, Відділ агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації
страція Львівської області
Львівської області, Львівська обл., м. Сокаль, вул. Тартаківська, 7, тел. (0257) 7-21-06

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
Інформація відсутня
Львівська обл., м. Сокаль,
15,9
100 440,00
вул. Тартаківська, 7
станом на 28.02.2018

реєстровий номер майна

Нежитлове вбудоване приміщення на 2-му
поверсі адмінбудинку

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення фінансової
установи (страхової компанії)

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

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство оборони
України
2 Міністерство освіти і
науки України
3 РВ ФДМУ по Одеській
області
4 Державна аудиторська
служба України
5 Міністерство внутрішніх
справ України

33689922, філія Одеське управління військової торгівлі «Концерн
«Військторгсервіс», 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а
01180116, Одеська національна академія ім. О. С. Попова, 65029,
вул. Кузнечна,1
22459443, ТОВ фірма «Інтер-Автосервіс», 65101, м. Одеса,
вул. Люстдорфська дорога,166
40477150, Південний офіс Держаудитслужби, 65012, м. Одеса,
вул. Канатна, 83
08571570, Одеський державний університет внутрішніх справ,
65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1

найменування

реєстровий номер майна

Антено-місця, що являють собою частину ділянки даху
будівлі корпусу № 2 бази відпочинку «Приморськ»
Антено-місця, що являють собою ділянку даху
дев’ятиповерхового гуртожитку № 5
Причал

33689922.32.УВЮЯЮТ104

Нежитлові приміщення будинку відпочинку
Нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі
актового залу

–
–
40477150.1.АААДЕЕ573
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне
20,0
200 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення антенно-фідерного обладнання
м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, 4
10,0
346 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення антенно-фідерного обладнання
м. Кілія , 47-й км річки Дунай
3 556,0
1 178 000,00
25 (двадцять п’ять) Інше використання нерухомого майна
років
(розвантаження зернових вантажів)
Одеська обл., Лиманський р-н, Сичавський с/р, авто42,0
62 531,00
2 роки 11 місяців Розміщення охорони (інше викорисшлях Одеса-Мелітопіль-Новоазовськ, 54-й км, буд. 1-б
тання нерухомого майна)
м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, буд. 42в
344,5
764 460,00
2 роки 11 місяців Розміщення складу

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

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

Державне агентство водних
ресурсів України
Державне агентство водних
ресурсів України

2

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

Назва органу управління

03562307, Чортківське міжрайонне управління водного господарства, 48500, вул. Князя
Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл., тел. (03552) 3-17-76
03562307, Чортківське міжрайонне управління водного господарства, 48500, вул. Князя
Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл., тел. (03552) 3-17-76

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалежною
площа, м2
оцінкою без ПДВ, грн
Частина ремонтної майстерні під літ. 03562307.1.АААБЕЕ530 Вул. Князя Володимира Великого, 12,
69,3
91 970,00
Б, поз. 1-16
м. Чортків, Тернопільська обл.
Частина гаража під літ. Є, поз. 1-7
03562307.1.АААБЕЕ532 Вул. Князя Володимира Великого, 12,
52,0
69 010,00
м. Чортків, Тернопільська обл.
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

мета використання
Для стоянки автомобіля
Для складування матеріалів

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

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

найменування

00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95

Підвальне приміщення чотириповерхової адмінбудівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
бульв. Шевченка, 205,
20,4
53 300,00
2 роки 364 дні
Діяльність з вирощуванм. Черкаси
ня квітів

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки України
2 Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
3 Державний концерн «Укроборонпром»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування Нерухоме майно – частина даху будівлі площею 7,0 м2;
–
м. Київ, вул. Генера10,0
466 760,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів (на площі 3,0 м2) та антен (на
України, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, тел. (044) 527-82-42, частина технічного поверху площею 3,0 м2
ла Родимцева, 1а
станом на 31.03.2018
площі 7,0 м2) оператора телекомунікацій, який надає послуги з
факс (044) 257-71-55
рухомого (мобільного) зв’язку
04726917, ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 2-му
–
м. Київ, вул. С. Пет20,5
473 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса
транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС», 01032, м. Київ, вул.
поверсі будівлі
люри, 15, корпус А
станом на 30.04.2018
С. Петлюри, 15, тел. 288-24-44
14307529, ДП «Антонов», 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1,
Нерухоме майно – нежитлове приміщення технічного
–
м. Київ, просп. Пе14,78
502 640,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунітел.: 454-32-33, 454-31-49
поверху (8,78 м2) та частина даху (6,0 м2) будівлі
ремоги, 100/1
станом на 31.03.2018
кацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
корпусу № 67
Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

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

13 червня 2018 року

№ 48 (1172)

3

відомості
приватизації

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 гаража (Б-1) площею 66,8 м2 за
адресою: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 12, що обліковується на балансі Управління Державного агентства рибного господарства у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 12. 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 31.05.2018. 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 до 400,0 м2). Особа – платник робіт з оцінки:
Релігійна громада християн віри Євангельської «Ковчег».
 2. Найменування об’єкта оцінки: протирадіаційне укриття (А-5) загальною
площею 536,4 м2 за адресою: 45200, Волинська обл., м. Ківерці, вул. Грушевського,
26. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45200, Волинська обл., м. Ківерці, вул. Грушевського, 26. 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 31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа –
платник робіт з оцінки: Громадська організація «Молодіжний Альянс».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті
по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з 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 – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий
день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адміністративного
забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу
(включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 Найменування об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного корпусу (частина будівлі: підвал, І, ІІ поверхи) (літер Б-3) площею 5,0 м2 за адресою: 43018,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75, що 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) 24-34-77. 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:
52 260 056,28 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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті
по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з 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 – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий
день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адміністративного
забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу
(включно).

№ 48 (1172)

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

 1. Назва об’єкта: частина даху площею 35,0 м2. Балансоутримувач: Криворізьке МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ
«ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 35,2 м2 (корисна
площа – 17,5 м2, площа загального користування – 9,2 м2, ґанок площею 8,5 м2).
Балансоутримувач: Дніпровська філія ДП Державний науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Адреса: м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Корольов О. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 42,67 м2
(корисна площа – 37,1 м2 та площа загального користування – 5,57 м2). Балансоутримувач: Дніпровська філія ДП Державний науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Адреса: м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської
ради. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 43,03 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Міський комунальний заклад культури «Дніпровська
дитяча музична школа № 7 ім. Леоніда Когана». Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 22,62 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Яценко Т. О. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 135,96 м2
(у т. ч. 12,36 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – Громадська організація «Ангели Надії». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 7. Назва об’єкта: частина даху площею 31,7 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровська філія Державного підприємства «УкрНДІІНТВ». Адреса: м. Дніпро, пров.
Джинчарадзе, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ПрАТ «Київстар». Дата оцінки – 12.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 8. Назва об’єкта: частина даху площею 46,0 м2. Балансоутримувач: Державне підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «лайфселл». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,573 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: частини даху.
 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 316,54 м2. Балансоутримувач: ПТУ № 6. Адреса: м. Дніпро, вул. Канатна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КПЗО «ДОС ДЮСШ для дітей – інвалідів» ДОР. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 103,2 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Гумбатова І. М. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
335,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М.
Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Сєвєрін С. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
446,9 м2. Балансоутримувач: Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Коваленко В. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
15,93 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,23 м2). Балансоутримувач:
ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Ушенко
Ю. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 22,0 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Карнаухівка,
вул. Пушкіна, 30б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ПАТ «Ощадбанк». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 15,2 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Аули, вул. Дзержинського, 39. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ПАТ «Ощадбанк». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 52,0 м2.
Балансоутримувач: ПАТ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське,
вул. Криворізька, 74. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Ощадбанк». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента
за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі
змінами, внесеними наказом ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує
5 календарних днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів,
що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 27 червня 2018 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 05.07.2018 о 10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

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

 Найменування об’єкта оцінки: частина даху адміністративної будівлі площею 25,0 м2 та частина двору площею 15,0 м2, що перебувають на балансі ДРГП
«Донецькгеологія», код 25119860. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Бахмут, вул. О. Сибірцева, б. 17. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з
оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна – 2,88 тис. грн.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних
споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені
для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також
вимогам до учасників конкурсу, передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх). У разі якщо визначена дата припадає на святковий (вихідний) день, конкурс буде проведено у другий робочий
день після святкового (вихідного).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

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

 Об’єкт оцінки № 1: асфальтований майданчик площею 19,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Головине,
вул. Жовтнева, 19. Балансоутримувач: Головинське вище професійне училище нерудних технологій (Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Головине, вул. Жовтнева,
19). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Саботін
Трейд». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – площадки або майданчики.
 Об’єкт оцінки № 2: частина вестибуля площею 3,0 м2 навчально-побутового
корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Черняхівський р-н,
смт Головине, вул. Жовтнева, 19. Балансоутримувач: Головинське вище професійне
училище нерудних технологій (Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Головине,
вул. Жовтнева, 19). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата
оцінки: 31.05.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ПАТ КБ»Приватбанк». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під
час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 51,1 м2 будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Героїв Небесної
Сотні, 32. Балансоутримувач: Коростишівський районний центр занятості (Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 32). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – Управління виконавчої дирекції фонду
соціального страхування України у Житомирській області. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 145,42 м2 3-го поверху
будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Наталії Оржевської, 8. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»
(м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Медичний центр «Лелека». Очікувана найбільша
ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлові приміщення площею 307,2 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Любар, пров. Костьольний, 9. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.05.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – Відділ освіти, молоді та спорту Любарської селищної ради. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 6: нежитлові приміщення площею 45,2 м2 у житловому будинку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Олевський р-н,
смт Новоозерянка, вул. Гагаріна, 2. Балансоутримувач: ВАТ «Озерянський комбінат
залізобетонних гідротехнічних конструкцій» (Олевський р-н, смт Новоозерянка). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укрпошта».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 7: частина приміщення холу площею 9,0 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, мкр-н Перемоги, 2. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України,
в оперативному управлінні Житомирської об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління ДФС у Житомирській області (м. Житомир, мкр-н Перемоги, 2).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Державне підприємство «Сервісно-видавничий центр». Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 1 600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 8: частина нежитлового приміщення (фойє) площею
3,0 м2 навчального корпусу № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
Бульвар Старий, 9. Балансоутримувач: Житомирський національний агроекологічний
університет (м. Житомир, Бульвар Старий, 7). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
дії договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Конопліцький М. І. Очікувана найбільша
ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 600,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності за
відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація
про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
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Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або
до приймальні РВ ФДМУ по Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку загальною площею
1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 18. Балансоутримувач: Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 18.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ТзОВ Телерадіокомпанія «Західтелесервіс».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 7,7 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м.
Львів, вул. Стрийська, 35. Балансоутримувач: ГУ ДФС у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Стрийська, 35. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Герега Руслан Володимирович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 8,2 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Новояворівськ, вул. Зелена, 2. Балансоутримувач:
Регіональний сервісний центр МВС у Львівській області. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Новояворівськ, вул. Зелена, 2. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ПАТ «Державний ощадний банк України».
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 26 загальною площею 13,6 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрія, 5. Балансоутримувач: НУ
«Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита Андрія, 5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ППНЗ «Центр вивчення мов «Компіс».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі загальною площею 19,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала
Чупринки, 71. Балансоутримувач: ДП ДІПМ «Містопроект». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ГО
«Міжнародне антикорупційне бюро».
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 25,6 м2 на третьому поверсі лікувального корпусу. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Балансоутримувач: МРЦ МВС
України «Перлина Прикарпаття». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 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 Грубер Ігор Емілович.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 28,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Городоцький р-н,
с. Переможне, вул. Сагайдачного, 1. Балансоутримувач: ЛНУ ветеринарної медицини
та біотехнологій ім. С. Гжицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Переможне, вул. Сагайдачного, 1. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ПАТ «Укрпошта».
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 47,8 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 4. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрія, 5. Балансоутримувач: НУ «Львівська
політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита Андрія,
5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ППНЗ «Центр вивчення мов «Компіс».
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 69,6 м2 на третьому та четвертому поверсі корпусу № 25 (технопарк). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 286. Балансоутримувач: НУ
«Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 286. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Підприємство «ТЕМП».
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 57,0 м2
у підвальному поверсі гуртожитку № 6. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Студентська, 2. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Студентська, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Шевчук Оксана Степанівна.
 11. 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 з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Центр-Ресурс».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована максимальна ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, 2, 3 – 2 400,00 грн,
для об’єктів № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 3 000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення
є: для № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо); для № 1 – конструктивні частини будівель.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
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оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про
подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до
Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху площею
32,8 м2 та підвальні приміщення площею 171,5 м2, загальною площею 204,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України в Ізмаїльському районі Одеської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Ізмаїл, просп. Суворова, 28. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Відділ культури Ізмаїльської міської
ради (код за ЄДРПОУ 2229735); тел. (048) 412-17-71 Тетяна Дем’янівна, (097) 910-5207, 2-26-80 директор музею Лариса Федорівна або (097) 394-44-60, mussuvorov@ukr.
net. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6 630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 42. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): червень – липень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Антоненко Наталія Борисівна (код за ЄДРПОУ 2443616746); тел.: (050) 316-40-08, (097)
127-08-01. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна
вище 6 630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху площею
31,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Троїцька, 25. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень –
липень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Полінаст-Дент» (код за
ЄДРПОУ 37352196); тел.: (050) 333-07- 49, Слава Олексій Олександрович. Конкурсні
пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630 гривень
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля на першому поверсі учбового корпусу № 4 (інв. № 1031032183) загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Матросова, 6. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Краснянський Олег Миколайович (код за ЄДРПОУ 3106709693); тел.: (097) 799-25-22.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630
гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля на першому поверсі учбового
корпусу № 2 загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): червень – липень. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Краснянський Олег Миколайович (код за ЄДРПОУ 3106709693); тел.:
(097) 799-25-22. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна вище 6 630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 52,44 м2 в двоповерховому будинку учбового корпусу (інв.
№ 10300012). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Ольгіївська, 3/5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне
підприємство «ПЕГАС 2011» (код за ЄДРПОУ 37477521); тел. 787-77-62. Конкурсні
пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630 гривень
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-18; 1-19; 1-20 загальною площею 38,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Комінтернівський
р-н, смт Чорноморське, вул. Гвардійська, 36/50. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Українське підприємство «Гиппократ» у формі товариства з обмеженою відповідальністю
(код за ЄДРПОУ 20971450); тел. (067) 75-08-983. Конкурсні пропозиції претендентів
щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630 гривень комісією з конкурсного
відбору не розглядатимуться.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина площі коридору учбово-лабораторного
корпусу № 2 (інв. № 1031007712) загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний екологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Львівська, 15. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Приватне Підприємство «Чайкофф» (код за ЄДРПОУ 37947793); тел. (063) 395-44-34
Денис. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6 630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина площі вестибуля адміністративного корпусу, блок «Б», (інв. № 10310032) загальною площею 4,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова, 34. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧАЙКОФФ» (код за
ЄДРПОУ 37947793); тел. (063) 395-44-34 Денис. Конкурсні пропозиції претендентів
щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630 гривен, комісією з конкурсного
відбору не розглядатимуться.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення у будинку морвокзалу на
7-му рівні та частина даху будівлі морвокзалу загальною площею 26,4 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприєм

ства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського
порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ
«ВФ Україна») (код за ЄДРПОУ 14333937); тел. (095) 289-55-55. Конкурсні пропозиції
претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630 гривень комісією з
конкурсного відбору не розглядатимуться.
 11. Назва об’єкта оцінки: виділена частина приміщення на технічному поверсі адміністративного корпусу (інв. № 10310001) загальною площею 18,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Науково-дослідна установа «Український науковий центр екології моря» (УКРНЦЕМ). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, Французький бульвар, 89. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ
21673832); Сергій Будьковський (067) 751-86-18. Конкурсні пропозиції претендентів
щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630 гривень комісією з конкурсного
відбору не розглядатимуться.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху в
п’ятиповерховому гуртожитку № 3 загальною площею 2,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Героїв прикордонників, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Рябуха Олександр Миколайович (код за ЄДРПОУ 2893411351); тел. (067) 482-82-61.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630
гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху в
п’ятиповерховому гуртожитку № 1 площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Черняховського, 22. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Рябуха Олександр Миколайович (код за ЄДРПОУ 2893411351); тел. (067) 482-82-61.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630
гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 14. Назва об’єкта оцінки: бетонне покриття пішохідних доріжок (парники) –
133,5 м2; ґрунтова ділянка (насип ґрунт під стел між дор) – 214,5 м2; щебеневий
майданчик – 50,0, загальною площею 398,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В. П. Чкалова»
МОЗУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 85. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Лавренюк Валентина Олексіївна (код за ЄДРПОУ 1997316169); тел. (067) 556-77-40; info@vashsad.
ua. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6 630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 15. Назва об’єкта оцінки: теплиця з блоком адмін-допоміжних приміщень
та складський корпус загальною площею 1 752,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В.П.
Чкалова» МОЗУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар,
85. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Голубєва Олена Анатоліївна (код за ЄДРПОУ 2759501225); тел.: 34-67-81; info@
vashsad.ua. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна
вище 30 000 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 16. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення у будівлі блока службових
приміщень 2-го вантажного району (інв. № 1192) загальною площею 18,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ренійська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Ренійського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська,
188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ СП «Інколаб Сервісез «Україна» (код за ЄДРПОУ 24161721); тел. (067) 644-38-65
Юля. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6 630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 17. Назва об’єкта оцінки: технічна територія у вигляді облаштованого бетонового майданчика (інв. № 087431) площею 12,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія державного підприємства «Адміністрація
морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андріївського, 2. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) травень – червень. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ПрАТ «Київстар», (067) 483-90-74 Сергій. Конкурсні пропозиції претендентів
щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630 гривень комісією з конкурсного
відбору не розглядатимуться.
 18. Назва об’єкта оцінки: необоротні активи ЦМК ДПП «Нефон». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Мрія-2». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 65078 м. Одеса, вул. В. Терешкової, буд. 21. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості необоротних активів з метою розірвання договору оренди
ЦМК ДПП «Нефон» від 19.07.2004. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
0487315029, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання
Код КВЕД
Види діяльності
55 90
Діяльність інших засобів тимчасового розміщення
81 10
Комплексне обслуговування об’єктів
68 20
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
87 90
Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
Основні засоби (група)
Кількість
103
3
104
16
105
5
106
2
109
8
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
120 535,00 грн.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 01.01.2018:
103
505,3
104
0,00
105
0,00
106
0,00
109
0,00
Кількість земельних ділянок: 3.
1. Розмір земельної ділянки – 0,9024 га. Місце розташування земельної ділянки: 65016, м. Одеса, вул. Костанді, буд. 33. Цільове призначення земельної ділянки:
Е.07.01. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 5 349 927,02.
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2. Розмір земельної ділянки – 0,0812 га. Місце розташування земельної ділянки:
65078, м. Одеса, вул. В. Терешкової, буд. 21. Цільове призначення земельної ділянки: –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 2 273,26.
3. Розмір земельної ділянки – 0,0242 га. Місце розташування земельної ділянки:
65000, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 92б. Цільове призначення земельної ділянки: –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 4 557,14.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: (так, ні) ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «Мрія-2», директор Шаманська Олена Федорівна. тел. 765-42-36. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 92 000
гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 19. Найменування об’єкта оцінки: Санаторій «Одеса» СБ України нежитлове
приміщення першого поверху клубу загальною площею 39,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Санаторій «Одеса» СБ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65067, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52. Мета проведення незалежної оцінки: на право укладення договору
оренди нерухомого військового майна. Телефони: 731-50-39, 746-57-41. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 885 834,00 грн станом на 25 квітня 2018
р. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
6 630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 20. Найменування об’єкта оцінки: Санаторій «Одеса» СБ України нежитлове приміщення адміністративно-технічного призначення (адміністративнотехнічні) загальною площею 222,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Санаторій «Одеса» СБ України. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 65067, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52. Мета проведення незалежної оцінки: на право укладення договору оренди нерухомого військового майна.
Телефони: 731-50-39, 746-57-41. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 23 222,00 грн станом на 25 квітня 2018 р. Конкурсні пропозиції претендентів
щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 6 630 гривень комісією з конкурсного
відбору не розглядатимуться.
 21. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху
швейного цеху площею10,23 м2 та частина покрівлі площею 5,28 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 74)». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 15. Мета проведення оцінки: передача об’єкта в
оренду. Телефон замовника конкурсу (048) 766-46-98, телефакс замовника конкурсу
(048) 761-85-69. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна вище 6 630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 22. Назва об’єкта оцінки: приміщення матеріального складу за літ. «Н»
(2-й поверх) каб. № 202 – 4,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 68300, м. Кілія, Одеська область, вул. Портова, 4. Мета
проведення оцінки для укладення договору оренди державного нерухомого майна.
Телефони замовника конкурсу: (048) 796-25-42, (048) 433-15-01; електронна адреса замовника конкурсу: vilport@odtel.net. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту; 42.91 Будівництво водних споруд; 79.12 Діяльність туристичних операторів; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 50.20 Вантажний морський транспорт; 52.29 Інша допоміжна
діяльність у сфері транспорту. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 приміщення
матеріального складу за літ. «Н» (2-й поверх) каб. № 202 – 4,1 м2. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
матеріальний склад за літ. «Н» – 183 039 грн приміщення матеріального складу за літ.
«Н» (2-й поверх) каб. № 202 – 4,1 м2 літ. «Н» – 1 305,15 грн станом на: 01.12.2017 за
останній звітний період. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна
вище 6 630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16 січня
2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всім
об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка № 2 до Положення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 26.06.2018.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться 04.07.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.

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

 Назва об’єкта оцінки: будівля Цепцевицької ветдільниці площею 110,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Цепцевичі,
вул. Центральна, 182. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Соломка Володимир Андрійович. Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 500,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються
на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через 14
днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до структурного підрозділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
12,5 м2 будівлі головного корпусу (балансоутримувач – Сумський національний
аграрний університет). Об’єкт оцінки розташований в підвалі 3-поверхової будівлі
головного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2018. Замовник робіт з
оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП
Корольков М. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
1,3 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення
є – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість).
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
35,2 м2 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області).
Об’єкт оцінки розташований в одноповерховій будівлі гаража. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Супруна, 11. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – ТОВ «СК-ОФІС-ЦЕНТР». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 1,6 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є – приміщення, частини будівель (гаражі).
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 від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650).
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено проваджен-
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ня практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності не менше 3 років за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «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, 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 подається до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо
практичного досвіду виконання робіт.
В конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
На кожному конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 27 червня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 21 червня 2018 року (включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про повторне оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
Залишкова вартість
Платник
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина нежитлового приміщення загаль31.05.18
Ринкова
440,92
ФОП Завидоною площею 7,3 м2 у вестибулі першого
вський Сергій
Богданович
поверху головного навчального корпусу за
адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
2 Частина приміщення складу під літ. В, поз.
31.05.18
Ринкова
12 799,00 ТОВ «Добробут
1-1, 1-2 загальною площею 65,2 м2 за адреЄвро Плюс»
сою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що
перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів
3 Частина приміщення ремонтно-механічної
31.05.18
Ринкова
2 255,00 ТОВ «Гаї
майстерні літ. Б, поз. 1-1, площею 18,0 м2
Розтоцькі
Будівельні
за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. ТерМатеріали»
нопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних
ресурсів
4 Частина приміщень гаражів під літ. Е, поз.
31.05.18
Ринкова
11 502,00 ТОВ «Гаї
1-7, площею 52,5 м2 за адресою: вул. ТекРозтоцькі
Будівельні
стильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на
Матеріали»
балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1, 2, 3, 4, – 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 об’єктів № 1, 2, 3, 4 не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та
торговельної нерухомості; об’єктами, подібними до об’єктів оцінки № 2, 3, 4, – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничоскладської або складської нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів
після дати опублікування цієї інформації. Тел. 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: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
№ Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
Дата оцінки Вид вартості
з/п
та найменування балансоутримувача

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
Залишкова
вартість
Платник
об’єкта,
грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина нежитлового приміщення друго30.06.18
Ринкова
5 864,88 ФОП Мігеньго поверху головного навчального корпусу
ко Андрій
загальною площею 97,1 м2 за адресою:
Юрійович
вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2 Частина приміщення площею 16,6 м2 цоколь- 30.06.2018
Ринкова
7 291,81 ФОП Ткачук
ного поверху будівлі (літ. «А») пам’ятки архіСвітлана
тектури місцевого значення «Василіанський
Романівна
монастир XVIII ст.», охоронний номер 163М
за адресою: вул. Ліцейна, 2, м. Кременець,
Тернопільська обл., що перебуває на балансі Кременецько-Почаївського державного
історико-архітектурного заповідника
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
№ Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
Дата оцінки Вид вартості
з/п
та найменування балансоутримувача

нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1, 2, – 2 000,00 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 об’єктів № 1, 2 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної, торговельної нерухомості та нерухомості для закладів громадського харчування; об’єктами,
подібними до об’єкта оцінки № 2, – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення,
частини будівель пам’яток архітектури.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки
окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів
після дати опублікування цієї інформації. Тел. 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: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Телефон для довідок: (0352) 25-04-87.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про повторне оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
Залишкова вартість
Платник
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина площадки з асфальтним покриттям
31.05.18
Ринкова
2 881,00 ТОВ «Гаї
площею 280,0 м2 за адресою: вул. Текстильна,
Розтоцькі
Будівельні
30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі
Матеріали»
Тернопільського обласного управління водних
ресурсів
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2 Частина нежитлових приміщень першого по31.05.18
Ринкова
435 540,88 ПАТ Комерверху адміністративної будівлі (літера «А») поз.
ційний банк
1-14, 1-17, 1-18, 1-26:1-32 загальною площею
«Приват125,3 м2 за адресою: вул. Грушевського, 3,
банк»
м. Збараж, Тернопільська обл., що перебуває на
балансі Лановецького об’єднаного управління
Пенсійного фонду України Тернопільської області
3 Вбудоване приміщення котельні, літ. Г, Відокрем- 31.05.18
Ринкова
29 432,00 Приватне
леного підрозділу Національного університету
підприємбіоресурсів і природокористування України «Заство «Світаліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»
нок»
приміщення 1-2 площею 281,9 м2 за адресою:
вул. С. Крушельницької, 52, м. Заліщики, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»
4 Нежитлові приміщення (поз. 1-14, 1-15, 1-16,
31.05.2018 Ринкова
0,0
ФОП Йосик
1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21) загальною плоГанна Мищею 153,0 м2 адміністративно-господарської
хайлівна
будівлі за адресою: вул. Д. Галицького, 102,
смт Підволочиськ, Тернопільська обл., що перебувають на балансі Державного навчального закладу «Підволочиський професійний ліцей»
5 Нежитлові приміщення (поз. 1-38, 1-39, 1-40,
31.05.18
Ринкова
0,0
ФОП Даляні
1-41, 1-45) загальною площею 222,3 м2 та
Нікола Енверович
частки площ спільного користування – 19,54 м2
адміністративно-господарської будівлі за адресою: вул. Д. Галицького, 102, смт Підволочиськ,
Тернопільська обл., що перебувають на балансі
Державного навчального закладу «Підволочиський професійний ліцей»
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1, 2, 3, 4, 5, – 2 200,00 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 об’єктів № 1, 2, 3, 4, 5 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’єктів оцінки № 2, 4, 5, –
нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної,
торговельно-адміністративної 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 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. Тел. 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: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
№ Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та
Дата оцінки
з/п
найменування балансоутримувача

Вид вартості

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
№
з/п
1

2

3

Залишкова вартість
Платник
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Частина площадки з твердим покриттям загаль- 30.06.18
Ринкова
185,58
ФОП Поною площею 6,0 м2 за адресою: вул. Міцкевича,
мазанська
Любов Йоси31а, м. Бучач, Тернопільська обл., що перебупівна
ває на балансі Державного навчального закладу
«Бучацьке професійно-технічне училище»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
Частина приміщення першого поверху площею
30.06.18
Ринкова
617,83
ФОП Очере1,5 м2 будинку діагностики та огляду транспортюк Сергій
Миколайович
ту за адресою: вул. Стрийська, 3, с. Підгороднє,
Тернопільський р-н, Тернопільська обл., що
перебуває на балансі Регіонального сервісного
центру МВС в Тернопільській області
Частина приміщення першого поверху площею 30.06.18
Ринкова
908,76
ФОП Очере1,5 м2 адміністративного будинку з допотюк Сергій
Миколайович
міжними будівлями і спорудами за адресою:
вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., що перебуває
на балансі Регіонального сервісного центру
МВС в Тернопільській області
Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
Вид
Дата оцінки
та найменування балансоутримувача
вартості

13 червня 2018 року

6

відомості
приватизації

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1, 2, 3, – 2 000,00 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 об’єктів № 1, 2, 3 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’єктів оцінки № 2, 3, – нерухоме майно – приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів
з розливу напоїв, інших автоматів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
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. Тел. 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: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: частина даху площею 10,0 м2 та одне антено-місце

на даху навчального корпусу № 2. Балансоутримувач – Чорноострівський професійний аграрний ліцей. Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності, 1, смт Чорний Острів, 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 – 30.06.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – ТОВ «Х-СІТУ». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
конструктивні частини будівель, призначені для розміщення передавальних пристроїв.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,8 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: підвальне приміщення площею 41,3 м2 в адміністративному будинку. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних
ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 29, 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 –
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
Мосюк Анна Ігорівна. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 12,2 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 2,6 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 – 30.06.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – ТОВ «Ековіста». 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. До участі в конкурсі допускаються претенденти,
які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
 Назва об’єкта оцінки № 4: група інвентарних об’єктiв у складі: 30-тонна
вагова, пожежне водоймище, шлакобетонна огорожа. Балансоутримувач – відсутній. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Соборності, 4а. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні без умов.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.06.2018. Строк виконання робіт – не більше 15 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами відповідно
до додатка 2 до Положення є: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням (виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість); споруди та обладнання, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 4,0 тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізаціях в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2. «Оцінка машин і обладнання».
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).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. 10, вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013. Тел. для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013.

№
з/п
1
2
3
4
5

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

6

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: нежитлова будівля (гараж № 1) площею 18,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Держгеокадастру в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Миру, буд. 5,
м. Жашків, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ПП «Земекспертцентр». Дата
оцінки: 31.05.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина холу на першому поверсі навчального
корпусу № 4 площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Уманський національний університет садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Інститутська, 1б, м. Умань, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП
Мулик О. В. Дата оцінки: 30.06.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: торговельний кіоск площею 8,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський національний університет садівництва.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Інститутська, 1а, м. Умань, Черкаська область.
Платник робіт з оцінки: ФОП Ткаченко В. П. Дата оцінки: 30.06.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової
адміністративної будівлі площею 23,4 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Карчинський К. В.
Дата оцінки: 30.06.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: окремо виділені приміщення на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку загальною площею 33,8 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 17, м. Умань, Черкаська область. Платник робіт з
оцінки: Виробничо-комерційне товариство з обмеженою відповідальністю «НЕВА».
Дата оцінки: 30.06.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації
про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки
у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний
відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого
майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв), – 3 000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не
менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за
адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 25 червня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 03 липня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

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

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

7
8

Орієнтовна дата
оцінки
Платник
Балансоутримувач робіт з оцінки Очікувана найбільша ціна
об’єкта
надання послуг
з оцінки/грн
Нежитлове при29,5 м. Київ, вул. Турге- ДП «УКРРИБПРОТОВ «СТУДІЯ30.06.18
міщення
нєвська, 82а
ЕКТ»
ІЗУМРУД»
3 000
Нежитлове при12,0 м. Київ, вул. Кос- ДП «НДІБМВ»
ТОВ «ВУД30.06.18
міщення
тянтинівська, 68
ЛЕР»
3 000
Нежитлове при19,2 м. Київ, вул. Кос- ДП «НДІБМВ»
ФОП Дьячен31.05.18
міщення
тянтинівська, 68
ко К. Б.
3000
Нежитлове при18,5 м. Київ, просп.
ДВ «Преса УкраїПП «ЮКГ
31.05.18
міщення
Перемоги, 50
ни» ДУС
ТВІНС КОМПАНІ»
3 000
Нежитлові при197,7 м. Київ,
Національний авіа- ФОП Холіна
31.05.18
міщення
вул. Лебедєваційний університет Ю. Ю.
Кумача, 7а
5 000
Частина чаші
14,0 (в т. м. Київ, вул. Вели- ДП «НСК «Олімпій- ПрАТ «ВФ
30.06.18
стадіону та місце ч. 11,0 ка Васильківський»
Україна»
5 000
при виході зі
та 3,0) ська, 55
стадіону
Нежитлове при41,9 м. Київ, вул. ВаДП «Національний ТОВ
30.06.18
міщення
сильківська, 1,
центр Олександра «Бахус-Д»
4 000
корпус № 6
Довженка»
Частина нежитло2,0
м. Київ, вул. Дег- ДВНЗ «КНЕУ
ФОП Волков
30.06.18
вого приміщення
тярівська, 49
ім. В. Гетьмана»
В. А.
2 500
Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати для продовження договору оренди.
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

1

Нежитлове
приміщення –
об’єкт культурної спадщини
Нежитлове
приміщення
Частина нежитлового
приміщення
Нежитлові
приміщення

4,7

2
3
4
5

Нежитлові
приміщення

6

Нежитлові
приміщення

7

Нежитлове
приміщення

8

Нежитлове
приміщення

70,8
7,0
121,5

Адреса об’єкта
оцінки

Платник робіт
з оцінки об’єкта

Балансоутримувач

м. Київ, вул. Городецького,
1-3/11

Національна
музична академія
України ім. П. І.
Чайковського
м. Київ, вул. Дег- ДВНЗ «КНЕУ
тярівська, 49г
ім. В. Гетьмана»
м. Київ,
КВПУ будівництва і
вул. Клавдіївархітектури
ська, 22
м. Київ, вул. Кі- ДП «Укранімаото, 27
фільм»

ФОП Трохименко
В. М.
ТОВ фірма «Техпром»
ТОВ «МПС «ПостірайКа!»

ТОВ Художньоекспериментальний
центр – фірма «ТЕСС»
1 069,6 м. Київ, просп.
ДП «Укрсервіс Мін- ДП обслуговуванПеремоги, 14
трансу»
ня повітряного руху
України
294,6 м. Київ,
КНТЕУ
БО «Центр досліджень
вул. М. РаєвськоСОТ, розвитку торгого, 36
вого права і практики»
12,0 м. Київ, вул. Пре- КНУ будівництва і ФОП Остапець В. І.
ображенська
архітектури
(І. Клименка), 2
66,2 м. Київ, вул. Пре- КНУ будівництва і ТОВ «Авто-Старт»
ображенська (І. архітектури
Клименка), 6

Орієнтовна
дата оцінки
Очікувана
найбільша
ціна надання послуг з
оцінки/грн
30.06.18
3 000
30.04.18
4 500
30.06.18
3 000
31.05.18
5 000
31.05.18
6 500
31.05.18
5 000
30.04.18
3 000
30.04.18
4 500

Конкурси відбудуться 04 липня 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 17.00 26 червня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 04 липня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу
ІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень є:
нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина чаші стадіону та місце при виході зі стадіону є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв
мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять
культурну цінність.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного
05.06.2018, переможцем конкурсу щодо визначення вартості частини нежитлових
приміщень корпусу № 1 загальною площею 350,8 м2, розташованих в будівлі за адресою: вул. Московська, 8, м. Київ, що обліковується на балансі державного підприємства
заводу «Арсенал», з метою укладення договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – ДП «Київський аукціонний центр» публічного акціонерного товариства Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів». Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
Продовження рубрики на стор. 8

до уваги суб’єктів оціночної діяльності
Додаток
до наказу ФДМУ
від 29.12.2017 № 1969
Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
№
Прізвище, ім’я, по батькові
з/п
1 Антонюк Вячеслав Вікторович
2 Бабич Наталія Володимирівна
3 Бачук Олександр Володимирович

Свiдоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
10158
02.08.2013
9200
19.04.2012
274
04.08.2016

4 Вовк Ігор Миколайович

2477

25.03.2005

5
6
7
8

795
195
8323
9407

23.04.2002
12.05.2016
19.07.2010
03.08.2012

Гецук Леонід Зелікович
Гончарук Андрій Олександрович
Гуменна Оксана Дмитрівна
Гусєва Світлана Вікторівна

9 Добрянський Юрій Олександрович

128

26.02.2016

10 Дробишевська Ірина Олексіївна
11 Іванова Наталія Данилівна
12 Клюнк Олена Вікторівна

7720
4562
6830

27.08.2009
14.04.2006
29.08.2008

13 Козлов Анатолій Михайлович

2631

12.04.2005

14
15
16
17
18
19
20
21
22

74
3984
11408
9666
4489
318
121
147
5445

09.02.2016
28.09.2005
30.10.2013
11.02.2013
10.03.2006
22.09.2016
22.02.2016
29.03.2016
20.04.2007

36

16.01.2016

Королевич Юлія Степанівна
Куча Надія Костянтинівна
Мошенська Олена Вікторівна
Мусич Дар’я Ігорівна
Огурок Богдан Богданович
Олешко Дмитро Іванович
Опанаско Андрій Миколайович
Передереєв Юрій Олександрович
Русаченко Наталя Олексіївна

23 Скульбєда Дмитро Євгенович

13 червня 2018 року

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
ЦМК № 365
ЦМК № 620
МФ № 258
№ 2480
МФ № 2878
№ 598
МФ №259
ЦМК № 564
ЦМК № 296
МФ № 261
ЦМК № 18
МФ № 4105
МФ № 4065
МФ № 5643
ОЗ № 145
МФ №845
МФ № 265
№ 1328
МФ № 3142
МФ №5659
МФ №4083
МФ № 268
ЦМК № 20
МФ № 270
МФ № 858
МФ № 8-1
МФ № 2501

дата видачі
22.12.2007
10.12.2011
26.12.2015
14.07.2001
25.12.2004
28.12.2001
26.12.2015
24.04.2010
23.12.2006
26.12.2015
26.12.2015
24.12.2005
24.12.2005
22.12.2007
27.12.2003
27.12.2003
26.12.2015
22.05.1999
12.02.2005
22.12.2007
24.12.2005
26.12.2015
26.12.2015
26.12.2015
27.12.2003
02.04.1998
13.11.2004

навчальний заклад
Експерт-Л
МІБ
ІКЦ УТО
МЦПІМ
ІКЦ УТО
Мін’юст
ІКЦ УТО
УКШ
ТПП України
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
МІБ
ККН
МІБ
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
МІБ
ХОПНТЕІ
ХЦНТЕІ
ККН
МІБ
ІКЦ УТО
Експерт-Л
Експерт-Л
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
УАБС

Продовження додатка

№
Прізвище, ім’я, по батькові
з/п
24 Сушко Ганна Вікторівна

Регiон
м. Хмельницький
м. Київ
Рівненська обл.
м. Полтава
м. Запоріжжя
м. Київ
м. Київ
м. Київ

Свiдоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
8494
16.11.2010

25 Тіптюк Сергій Олександрович

5071

27.12.2006

26 Шумаков Юлій Еммануїлович

1639

06.10.2004

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 5525
МФ № 3703
МФ № 4654
№ 973
№ 4-029
МФ № 1481

дата видачі
08.12.2007
25.06.2005
02.12.2006
27.12.1997
12.12.1999
03.07.2004

Регiон
навчальний заклад
ХЦНТЕІ
Дніпропетровська обл.
ХЦНТЕІ
м. Харків
ХЦНТЕІ
МЦПІМ
МЦПІМ
м. Дніпро
МІБ

____________
Примітка. МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту;
ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційноконсультаційний центр Українського товариства оцінювачів»; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; Експерт-Л – ТОВ «Навчальноконсалтинговий центр «Експерт-Л»; ККН – Київський коледж нерухомості; ТПП України – Торгово-промислова палата України; ХОПНТЕІ – ЗАТ «Харківське орендне підприємство науково-технічної та економічної інформації»; УАБС – Українська академія банківської
справи Національного банку України; Мін’юст – Міністерство юстиції України.

Вінницька обл.
м. Луганськ
м. Київ
м. Львів

Додаток
до наказу ФДМУ
від 19.01.2018 № 85
Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено

м. Київ
м. Київ
Дніпропетровська обл.
м. Харків
м. Київ
Львівська обл.
м. Одеса
Сумська обл.
м. Донецьк
м. Донецьк
Сумська обл.

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Свiдоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
10744
23.09.2013

1

Зобнін Геннадій Валентинович

2

Лісничий Микола Іванович

1518

06.08.2004

3
4

Каштанова Тетяна Григоріївна
Сємьянова Дар’я Юріївна

623
837

30.04.2014
07.10.2014

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 5859
№ 229
МФ № 1602
МФ № 42
МФ № 51

дата видачі
05.04.2008
28.04.2000
10.07.2004
29.03.2014
29.03.2014

навчальний заклад
УКШ
Мін’юст
ІКЦ УТО
ХЦНТЕІ
ХЦНТЕІ

Регiон
Вінницька обл.
м. Кіровоград
м. Донецьк
м. Харків

____________
Примітка. УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства оцінювачів»; Мін’юст –
Міністерство юстиції України.

№ 48 (1172)

7

відомості
приватизації

Додаток
до наказу ФДМУ
від 19.01.2018 № 86
Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Прізвище, ім’я, по батькові
Бабій Анжела Вадимівна
Диптан Олена Олександрівна
Діброва Віктор Валерійович
Машкова Тетяна Володимирівна
Накул Валерія Юріївна
Овчатов Ігор Миколайович
Свердлюк Олег Андрійович

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
53
27.01.2016
49
27.01.2016
13
16.01.2016
59
28.01.2016
52
27.01.2016
10542
29.08.2013
261
10.12.2015

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 183
МФ № 105
МФ № 216
МФ № 197
МФ № 199
МФ № 8232
МФ № 155

дата видачі
05.12.2015
24.10.2015
12.12.2015
05.12.2015
02.12.2015
03.03.2012
14.11.2015

Регiон

навчальний заклад
Формула вартості
Формула вартості
МІБ
Формула вартості
Формула вартості
Крок
УКШ

м. Одеса
Київська обл.
м. Київ
Київська обл.
м. Одеса
Запорізька обл.
Київська обл.

Продовження додатка

№
з/п

Свiдоцтво про реєстрацію у ДерКваліфікаційний документ оцінювача
жавному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
8970
28.12.2011
МФ № 8105
10.12.2011 МІБ
4078
19.11.2002
МФ № 647-1
07.10.1996 ІКЦ УТО
№ 1376
10.09.1999 ІКЦ УТО
2521
30.03.2005
МФ № 2745
25.12.2004 МІБ
43
04.04.2003
МФ № 11
22.02.2003 МІБ
8318
19.07.2010
МФ № 7515
24.04.2010 Експерт-Сервіс
1154
10.06.2002
№ 112
01.10.1999 Мін’юст
764
04.11.2003
МФ № 472
12.07.2003 МІБ
44
04.04.2003
МФ № 27
22.02.2003 МІБ
5239
09.02.2007
МФ № 4832
23.12.2006 МІБ

Прізвище, ім’я, по батькові

44 Шульженко Юрій Вікторович
45 Яковенко Ігор Геннадійович
46 Костючок Наталія Леонідівна

Регiон
м. Київ
м. Київ
м. Рівне

____________
Примітка. МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; Крок – ВНЗ «Університет економіки та права «Крок»; Формула вартості –
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМУЛА ВАРТОСТІ».

47 Кудінов Віктор Дмитрович
м. Рівне
48 Мартинюк Олег Анатолійович
Черкаська обл.
49 Романюк Віктор Олександрович
м. Луцьк
50 Семенюк Юрій Сергійович
м. Рівне
51 Стеблій Павло Євгенович
м. Рівне
52 Шекель Юрій Васильович
м. Рівне
____________
Примітка. УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства оцінювачів»; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного
захисту «Експерт-Сервіс»; Формула вартості – Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМУЛА ВАРТОСТІ».

Додаток
до наказу ФДМУ
від 08.02.2018 № 175

Додаток
до наказу ФДМУ
від 05.03.2018 № 366
Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
251
21.07.2016
195
12.05.2016
569
16.04.2014

Кваліфікаційний документ оцінювача

128

26.02.2016

5 Єлісєєва Ганна Сергіївна
6 Зобнін Геннадій Валентинович

238
10744

21.06.2016
23.09.2013

7 Кисельова Лариса Ростиславівна

10567

02.09.2013

8 Кривчук Леся Володимирівна
Кузьменко Лариса
9
Іванівна

8019

19.01.2010

номер
МФ № 131
МФ № 259
ЦМК № 685
ЦМК № 18
МФ № 261
МФ № 8269
МФ № 5859
МФ № 8070
ЦМК № 617
ЦМК № 644
МФ № 7254

3408

21.10.2002

№ 1834

30.09.2000

МЦПІМ

10 Лісничий Микола Іванович

1518

06.08.2004

11 Марченко Юлія Петрівна

8025

22.01.2010

12 Мойсеєнко Юрій Валентинович

8015

19.01.2010

13 Ожерельєва Ганна Вікторівна
14 Опанаско Андрій Миколайович

220
121

08.06.2016
22.02.2016

15 Скульбєда Дмитро Євгенович

36

16.01.2016

№ 229
МФ № 1602
МФ № 7261
ЦМК № 443
МФ № 7360
ЦМК № 16
ЦМК № 20
МФ № 8-1
МФ № 2501
ЦМК № 15
МФ № 8111

28.04.2000
10.07.2004
12.12.2009
20.12.2008
19.12.2009
12.12.2015
26.12.2015
02.04.1998
13.11.2004
12.12.2015
17.12.2011

Мін’юст
ІКЦ УТО
УКШ
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
УКШ
Експерт-Л
ІКЦ УТО
УАБС
УКШ
УКШ

1 Глухенький Андрій Сергійович
2 Гончарук Андрій Олександрович
3 Гурман Ірина Ігорівна
4 Добрянський Юрій Олександрович

№
з/п

Регiон

дата видачі
14.11.2015
26.12.2015
21.12.2013
26.12.2015
26.12.2015
14.12.2013
05.04.2008
10.12.2011
10.12.2011
31.03.2012
12.12.2009

навчальний заклад
Експерт-Л
ІКЦ УТО
Львів. політех.
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
МІБ
УКШ
МІБ
МІБ
МІБ
УКШ

м. Київ
м. Київ
Львівська обл.
Вінницька обл.
м. Дніпро
Вінницька обл.
м. Одеса
м. Житомир
м. Київ
м. Кіровоград

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Баландіна Мар’яна Анатоліївна
Волошина Ірина Іванівна
Дубина Олена Володимирівна
Єрьомєнко Сергій Миколайович
Журавель Олександр Миколайович
Комісарчук Олег Володимирович
Кухтов Павло Олександрович
Мельничук Олександр Михайлович
Некрилова Ганна Сергіївна
Осташов Богдан Володимирович
Підлипська Ганна Олександрівна
Пілявоз Вікторія Олександрівна
Плетюхін Анатолій Геннадійович
Тамаркін Вячеслав Якович
Тимошенко Світлана Миколаївна

16 Чумак Лілія Миколаївна
17 Шкільняк Інна Михайлівна

Сумська обл.

Регiон
м. Полтава
м. Київ
м. Київ
Луганська обл.
м. Житомир
м. Житомир
м. Рівне
м. Вінниця
м. Київ
м. Суми
м. Київ
м. Київ
м. Київ
Київська обл.
м. Кіровоград
м. Київ
м. Тернопіль

____________
Примітка. УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства оцінювачів»; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного
захисту «Експерт-Сервіс»; Формула вартості – Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМУЛА ВАРТОСТІ».

Додаток
до наказу ФДМУ
від 05.03.2018 № 365
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Прізвище, ім’я, по батькові
Адамова Олена Володимирівна
Апенько Євгенія Дмитрівна
Бабак Тетяна Володимирівна
Біденко Наталія Василівна
Богданова Анастасія Євгеніївна
Брауде Роман Володимирович
Бутиленко Павло Євгенович
Войтик Тарас Михайлович
Гаврилевич Оксана Олександрівна
Гейко Денис Анатолійович
Жуков Анатолій Семенович
Застрожнова Тетяна Олександрівна
Івашкевич Олександр Миколайович
Кретінін Володимир Анатолійович
Криштофік Ольга Вікторівна
Мережко Анастасія Володимирівна
Мордалевич Ольга Володимирівна
Мосійчук Сергій Олексійович
Новікова Ольга Володимирівна
Павлов Андрій Євгенович
Петрик Олексій Іванович
Полушина Людмила Анатоліївна
Поляшенко Дмитро Віталійович
Рогашевський Ігор Борисович
Стець Тетяна Олексіївна
Шинківська Світлана Іванівна
Штанько Олексій Олександрович

28 Кононенко Михайло Михайлович
29 Буга Анатолій Петрович
30 Прокуратова Юлія Анатоліївна
31 Триленко Валентина Дмитрівна
32 Михайлюк Оксана Іванівна
33 Нефьодов Олег Володимирович
34 Омельченко Наталія Юріївна
35 Тамаркін Вячеслав Якович
36 Яремчук Ігор Олександрович
37 Дудка Юрій Володимирович
38 Кекух Сергій Анатолійович
39 Абрамов Олександр Вікторович
40 Горбач Станіслав Григорійович
41 Косяк Олена Петрівна
42 Слабіцький Роман Ігорович
43 Шилов Євген Анатолійович

№ 48 (1172)

Калапуша Олексій Леонідович

2307

28.02.2005

2
3
4
5

Кухтов Павло Олександрович
Некрилова Ганна Сергіївна
Раздобурдіна Тетяна Вікторівна
Рябчук Анатолій Вадимович

4101
11870
6341
7358

01.10.2005
23.12.2013
24.03.2008
13.03.2009

6

Ситих Юлія Валеріївна

3404

04.07.2005

дата видачі
15.07.2000
25.12.2004
17.09.2005
15.12.2007
12.02.2005
14.02.2009
22.03.2001
26.02.2005
09.07.2005
20.02.2010
05.07.2008

м. Полтава
м. Дніпро
м. Дніпро
м. Дніпро
Вінницька обл.
м. Київ

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
159
08.04.2016
8577
31.01.2011
1683
25.10.2004

Прізвище, ім’я, по батькові

1 Апенько Євгенія Дмитрівна
2 Ашихіна Ірина Володимирівна
3 Головньова Ірина Василівна
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Гончаренко Олексій Миколайович
Кучма Олена Олексіївна
Ляховський Олександр Володимирович
Олексенко Роман Тарасович
Половинчак Олег Анатолійович
Рохлін Артем Ігорович
Троц Леся Володимирівна
Чучман Віктор Романович
Шилов Євген Анатолійович

141
8943
9646
102
1246
70
28
1002

17.03.2016
05.12.2011
30.01.2013
15.02.2016
02.07.2002
06.03.2017
16.01.2016
15.03.2018
29.01.2004

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 8
МФ № 6877
№ 26-139
№ 2183
МФ № 1444
ЦМК № 684
ЦМК № 609
МФ № 8643
МФ № 228
№ 037
МФ № 175
МФ № 158
№ 991
МФ № 659
ОЗ № 144

дата видачі
27.02.2016
16.05.2009
16.09.2000
03.02.2001
03.07.2004
21.12.2013
22.10.2011
22.12.2012
12.12.2015
08.12.2000
21.11.2015
14.11.2015
27.12.1997
01.11.2003
20.12.2003

Регiон

навчальний заклад
УКШ
МІБ
МЦПІМ
МЦПІМ
МІБ
ІКЦ УТО
ХЦНТЕІ
Егіда
О. М. Бекетова
Егіда
ХЦНТЕІ
Львів. політех.
МЦПІМ
МІБ
МІБ

Сумська обл.
м. Суми
м. Київ
м. Київ
м. Харків
м. Київ
м. Харків
м. Київ
м. Харків
Львівська обл.
Львівська обл.
м. Суми

Додаток
до наказу ФДМУ
від 28.03.2018 № 454
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
Свiдоцтво про реєстрацію у ДерКваліфікаційний документ оцінювача
жавному реєстрі оцінювачів та СОД
номер

дата видачі

1 Асєєв Ігор Анатолійович

10440

28.08.2013

2 Береснєва Лілія Вікторівна

2287

18.02.2005

3
4
5
6

Бєлінська Світлана Василівна
Богів Роман Євгенович
Бульба Олександр Миколайович
Вітер Діана Михайлівна
Волосатова (Михайлова) Мар’яна
7
Юріївна
8 Галушка Наталія Іллівна

174
7815
1315
5547

18.04.2016
22.10.2009
02.06.2004
04.06.2007

4930

9 Гапоченко Олександр Віталійович

9579

28.12.2012

10 Гулісашвілі Гурам Ношреванович

3838

12.08.2005

11 Давиденко Оксана Євгенівна

496

17.03.2014

12
13
14
15
16
17
18
19

5157
6525
6928
1137
4773
7137
2631

25.01.2007
28.09.2017
22.05.2008
17.10.2008
02.03.2004
19.07.2006
18.12.2008
12.04.2005

20 Колесников Сергій Миколайович

1940

15.12.2004

21 Коломієць Андрій Васильович

243

05.07.2016

22
23
24
25
26
27
28

3816
9174
1418
6951
6628
9196
8320

07.11.2002
19.04.2012
13.07.2004
24.10.2008
02.07.2008
19.04.2012
19.07.2010

29 Лобас Володимир Васильович

6690

14.07.2008

30 Лужанська Анна Юріївна

6923

16.10.2008

31 Лук’янцев Євген Петрович
32 Луценко Аліна Миколаївна
33 Мартинова Юлія Володимирівна

3914
629
668

06.09.2005
30.04.2014
19.05.2014

34 Неліпа Володимир Олександрович

3543

07.07.2005

35 Нестеренко Світлана Анатоліївна
36 Нетреба Олександр Олександрович

673
9452

20.05.2014
13.09.2012

Дубовик Катерина Миколаївна
Євтушок Юлія Вікторівна
Жорнік Євгеній Валерійович
Зьомко Володимир Романович
Камєнєв Костянтин Вікторович
Кардаш Юрій Віталійович
Кияниця Володимир Павлович
Козлов Анатолій Михайлович

Колягін Олександр Семенович
Кондратов Роман Володимирович
Курисько Іван Володимирович
Кучеренко Тетяна Олександрівна
Кучерявець Яна Олександрівна
Левченко Олександр Сергійович
Лісогор Світлана Олександрівна

Регiон

номер
МФ № 1253
МФ № 2129
МФ № 973
ЦМК № 60
МФ № 21
МФ № 7069
МФ № 974
МФ № 4999

дата видачі
19.06.2004
09.10.2004
13.03.2004
13.03.2004
26.03.2016
18.07.2009
13.03.2004
21.04.2007

навчальний заклад
УКШ
УКШ
Далекс-експерт
Далекс-експерт
МІБ
Львів. політех.
Егіда
Придн. ДАБтА

20.12.2017

МФ № 30

26.03.2016

МІБ

Київська обл.

16.10.2006

МФ № 4467
МФ № 8220
МФ № 8425
МФ № 246
МФ № 2668
МФ № 3655
МФ № 2519-1
МФ № 2519-2
МФ № 2519-3
МФ № 2519-4
МФ № 2519-5
ЦМК № 2519-1
ЦМК № 2519-2
МФ № 4603
МФ № 8393
МФ № 5934
МФ № 6162
МФ № 746
МФ № 809
МФ № 6363
ЦМК № 67
№ 00042/Х
МФ № 1171
МФ № 7923-1
МФ № 7923-2
МФ № 7923-3
МФ № 27
№ 653
МФ № 4779
МФ № 1414
МФ № 5949
МФ № 6005
МФ № 8227
МФ № 7502
МФ № 1572
МФ № 5952
МФ № 3420
ЦМК № 406
МФ № 6173
МФ № 3561
МФ № 8174
МФ № 45
№ 590
МФ № 3225
МФ № 13
МФ № 8441
МФ № 749
МФ № 4498
ЦМК № 70
МФ № 77
МФ № 4439
МФ № 3961
МФ № 4446
МФ № 32
ЦМК № 3
№ 26-124
МФ № 3297
МФ № 8202
МФ № 5913-2

22.07.2006
03.03.2012
21.07.2012
24.05.2003
18.12.2004
11.06.2005
07.09.2001
07.09.2001
07.09.2001
07.09.2001
07.09.2001
07.09.2001
07.09.2001
25.11.2006
07.07.2012
19.04.2008
05.07.2008
06.12.2003
20.12.2003
04.10.2008
13.03.2004
26.09.1998
19.06.2004
02.07.2011
02.07.2011
02.07.2011
26.03.2016
27.05.2002
23.12.2006
26.06.2004
19.04.2008
24.05.2008
03.03.2012
24.04.2010
03.07.2004
19.04.2008
26.02.2005
05.07.2008
05.07.2008
14.05.2005
28.09.2013
29.03.2014
26.03.1999
26.02.2005
01.02.2014
21.07.2012
06.12.2003
22.07.2006
13.03.2004
05.04.2014
08.07.2006
12.11.2005
08.07.2006
26.03.2016
26.03.2016
10.06.2000
26.02.2005
25.02.2012
05.04.2008

ХЦНТЕІ
ХЦНТЕІ
ХЦНТЕІ
ІКЦ УТО
Егіда
УКШ
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
Придн. ДАБтА
МІБ
ХЦНТЕІ
МІБ
ХЦНТЕІ
МІБ
УКШ
ІКЦ УТО
ХОПНТЕІ
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
Мін’юст
ККН
ХЦНТЕІ
ХЦНТЕІ
МІБ
ХЦНТЕІ
УКШ
МІБ
ХЦНТЕІ
Львів. політех.
МІБ
МІБ
МІБ
ХЦНТЕІ
ХЦНТЕІ
УКШ
Придн. ДАБтА
УКШ
ХЦНТЕІ
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
МІБ
УКШ
ККН
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
МЦПІМ
ККН
УКШ
УКШ

м. Харків

4872

21.09.2006

м. Полтава

1228
680
233

19.04.2004
27.05.2014
25.01.2014

м. Київ

41 Ромашин Геннадій Євгенович

662

16.05.2014

Херсонська обл.

42 Русін Ігор Валерійович
43 Саарбрукен Олена Геннадіївна

375
170

25.11.2016
18.04.2016

м. Суми

м. Київ

____________
Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства оцінювачів»; МЦПІМ –
Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; УКШ – ТОВ «Українська
комерційна школа»; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації»; Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; Львів. політех. – ВСП «Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська Політехніка»; О. М. Бекетова – Харківський національний ніверситет міського господарства імені
О. М. Бекетова.

37 Нікуліна Наталя Олександрівна

Донецька обл.
Київська обл.
м. Тернопіль

м. Рівне
м. Київ
м. Київ
Одеська обл.

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
№
з/п

38 Пашник Віталій Романович
39 Печончик Руслан Леонтійович
40 Подмарьов Олександр Юрійович

м. Запоріжжя
Київська обл.
м. Київ

м. Київ

Додаток
до наказу ФДМУ
від 28.03.2018 № 453

Регiон
Запорізька обл.
Сумська обл.
м. Черкаси
м. Київ
м. Луганськ
м. Харків
м. Суми
м. Львів
м. Київ
Черкаська обл.
м. Київ
м. Луганськ
м. Київ
АРК
м. Донецьк
м. Чернівці
АРК
АРК
м. Дніпро
м. Донецьк
Сумська обл.
м. Дніпро
Кіровоградська обл.
Дніпропетровська обл.
м. Дніпро
Дніпропетровська обл.
м. Суми

Регiон

навчальний заклад
МЦПІМ
Експерт-Л
Експерт-Сервіс
УКШ
МІБ
УКШ
УКШ
МІБ
МІБ
УКШ
МІБ

7 Сосновська Марина Василівна
10600
06.09.2013
м. Київ
8 Тимошенко Світлана Миколаївна
8189
13.04.2010
м. Кіроворгад
9 Шулевська Світлана Олександрівна
6809
26.08.2008
м. Київ
____________
Примітка. Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та
менеджменту; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; Експерт-Л – ТОВ «Навчальноконсалтинговий центр «Експерт-Л».

м. Київ
Сумська обл.

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
Свiдоцтво про реєстрацію у ДерКваліфікаційний документ оцінювача
жавному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
125
24.02.2016
МФ № 1
23.01.2016
Формула вартості
122
22.02.2016
МФ № 2
23.01.2016
Формула вартості
117
19.02.2016
МФ № 3
23.01.2016
Формула вартості
1026
31.01.2004
МФ № 629
01.11.2003
МІБ
7353
13.03.2009
МФ № 6572
13.12.2008
Експерт-Сервіс
10746
23.09.2013
МФ № 4113
11.02.2006
УКШ
4101
01.10.2005
МФ № 3810
17.09.2005
Експерт-Сервіс
1182
29.03.2004
МФ № 904
07.02.2004
УКШ
11870
23.12.2013
МФ № 5585
15.12.2007
УКШ
1275
07.05.2004
МФ № 990
13.03.2004
МІБ
9896
06.06.2013
ЦМК № 606
09.07.2011
ІКЦ УТО
109
15.02.2016
МФ № 6
23.01.2016
Формула вартості
4968
29.11.2006
МФ № 920
07.02.2004
Експерт-Сервіс
10446
28.08.2013
МФ № 652
01.11.2003
МІБ
8189
13.04.2010
МФ № 7408
20.02.2010
УКШ
МФ № 0131
24.04.2004
ІКЦ УТО
1285
19.05.2004
ЦМК № 82
24.04.2004
ІКЦ УТО
МФ № 189-1
05.07.2014
МІБ
МФ № 189-2
05.07.2014
МІБ
02.02.2018
МФ № 189-3
05.07.2014
МІБ
МФ № 189-4
05.07.2014
МІБ

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
Свiдоцтво про реєстрацію у ДерКваліфікаційний документ оцінювача
жавному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
4560
14-04-2006
ЦМК № 243
04.03.2006 МІБ
159
08-04-2016
МФ № 8
27.02.2016 УКШ
144
29-03-2016
МФ № 9
27.02.2016 УКШ
6588
09-06-2008
МФ №5691
09.02.2008 ІКЦ УТО
6386
14-04-2008
МФ №5749
01.03.2008 МІБ
9131
20-03-2012
МФ № 8219
03.03.2012 ХЦНТЕІ
6358
02-04-2008
МФ №5697
09.02.2008 Експерт-Сервіс
9123
20-03-2012
МФ № 8200
25.02.2012 Експерт-Сервіс
150
13-06-2017
МФ № 12
27.02.2016 УКШ
143
29-03-2016
МФ № 13
27.02.2016 УКШ
8236
24-06-2010
МФ № 7415
20.02.2010 УКШ
9160
06-04-2012
МФ № 8223
03.03.2012 ХЦНТЕІ
6315
05-03-2008
МФ №5709
09.02.2008 ККН
10759
25-09-2013
МФ № 8174
25.02.2012 УКШ
4546
04-04-2006
МФ №4167
04.03.2006 ІКЦ УТО
189
11-05-2016
МФ № 17
27.02.2016 Львів. політех.
9145
30-03-2012
МФ № 8231
03.03.2012 Далекс-експерт
9130
20-03-2012
МФ №8212
25.02.2012 УКШ
1234
19-04-2004
МФ № 950
28.02.2004 ККН
11224
22-10-2013
МФ № 8196
25.02.2012 Донец. ДТУ
161
08-04-2016
МФ № 18
27.02.2016 УКШ
1282
19-05-2004
МФ № 953
28.02.2004 Придн. ДАБтА
165
18-04-2016
МФ № 20
27.02.2016 УКШ
7420
14-04-2009
МФ № 955
28.02.2004 Придн. ДАБтА
803
02-09-2014
МФ № 963
28.02.2004 ККН
1293
19-05-2004
МФ№967
28.02.2004 ККН
9152
30-03-2012
МФ № 8184
25.02.2012 УКШ
МФ № 1411
26.06.2004 ХЦНТЕІ
10887
10.10.2013
МФ № 2631
11.12.2004 ХЦНТЕІ
5780
17.08.2007
МФ № 5100
02.06.2007 Експерт-Сервіс
829
07.10.2014
МФ № 30
15.03.2014 Придн. ДАБтА
№ 2094
25.11.2000 ІКЦ УТО
4637
06.06.2006
МФ № 3229
26.02.2005 Придн. ДАБтА
2648
15.04.2005
№ 897
13.10.2000 УКШ
№ 883
08.09.2000 УКШ
645
06.05.2014
МФ № 2761
25.12.2004 МІБ
4753
12.07.2006
ЦМК № 261
17.06.2006 ІКЦ УТО
10446
28.08.2013
ЦМК № 38
01.11.2003 МІБ
8643
21.03.2011
ЦМК № 586
18.12.2010 ІКЦ УТО
МФ № 801
20.12.2003 МІБ
1345
15.06.2004
МФ № 1066
15.05.2004 МІБ
6643
02.07.2008
МФ № 5997
24.05.2008 МІБ
МФ № 8217
03.03.2012 ХЦНТЕІ
716
08.07.2014
МФ № 109
31.05.2014 ХЦНТЕІ
1165
10.03.2004
МФ № 921
07.02.2004 Експерт-Л
4220
12.12.2005
МФ № 3948
12.11.2005 ККН
8116
02.03.2010
МФ № 7255
12.12.2009 УКШ
МФ № 659
01.11.2003 МІБ
1002
29.01.2004
ОЗ № 144
20.12.2003

1

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
№ 1768
МФ № 2863
МФ № 3810
МФ № 5585
МФ № 2959
МФ № 6735
№ 980
МФ № 3355
МФ № 3775
МФ № 7408
МФ № 6196

м. Київ

Додаток
до наказу ФДМУ
від 08.02.2018 № 176

Прізвище, ім’я, по батькові

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі

м. Київ

16 Соснін Андрій Вікторович
158
08.04.2016
м. Київ
17 Шостак Олена Володимирівна
9191
19.04.2012
Дніпропетровська обл.
____________
Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства оцінювачів»; МІБ –
ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий центр
«Експерт-Л»; Львів. політех. – ВСП «Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська Політехніка»; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту; УАБС – Українська академія
банківської справи Національного банку України; Мін’юст – Міністерство юстиції України.

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

44 Салата Лариса Борисівна

2779

05.05.2005

45 Соколова Марина Сергіївна
46 Хатимлянський Олександр Віталійович

9159

06.04.2012
27.02.2018

13 червня 2018 року

Донецька обл.
м. Сімферополь
м. Миколаїв
м. Львів
м. Київ
м. Дніпро

м. Харків
м. Львів

м. Дніпро

м. Дніпро
м. Київ
м. Харків
м. Львів
Луганська обл.
м Житомир
м. Київ
м. Київ
м. Донецьк
м. Київ
Львівська обл.
м. Київ
Харківська обл.
Харківська обл.
м. Київ
Запорізька обл.
м. Київ
Луганська обл.
м. Львів
м. Київ
м. Харків
м. Суми
Дніпропетровська обл.
Київська обл.
Харківська обл.
м. Донецьк
м. Чернівці
м. Київ
м. Київ
Київська обл.
Київська обл.
м. Київ
м. Київ
м. Донецьк
м. Київ

⇒

8
№
з/п

відомості

№ 48 (1172), 13 червня 2018 року

приватизації

Продовження додатка

Свiдоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
6943
23.10.2008

Прізвище, ім’я, по батькові

47 Чаплінський Максим Петрович
48 Чепуріна Олена Володимирівна

3603

14.07.2005

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 2782
№ 1455
№ 19-041
МФ № 2969

Регiон
навчальний заклад
МІБ
м. Рівне
МЦПІМ
МЦПІМ
Полтавська обл.
МІБ

дата видачі
25.12.2004
20.11.1999
02.06.2001
12.02.2005

____________
Примітка. УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства оцінювачів»; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій
та менеджменту; Далекс-Експерт – Центр післядипломної освіти підприємства «Далекс-Експерт»; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр
науково-технічної та економічної інформації»; Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; Львів. політех. – ВСП «Навчальнонауковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська Політехніка»; Придн. ДАБтА –
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; ХОПНТЕІ – ЗАТ «Харківське орендне підприємство науковотехнічної та економічної інформації»; Мін’юст – Міністерство юстиції України; ККН – Київський коледж нерухомості.

Додаток
до наказу ФДМУ
від 18.04.2018 № 524
№
з/п

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
Свiдоцтво про реєстрацію у ДерКваліфікаційний документ оцінювача
жавному реєстрі оцінювачів та СОД

Прізвище, ім’я, по батькові

номер
1950
4620

дата видачі
16.12.2004
16.05.2006

3 Балашова Тетяна Іванівна

361

28.02.2002

1 Абрамов Дмитро Дмитрович
2 Алексєєв Андрій Павлович

4 Беседіна Тетяна Борисівна

2925

30.05.2005

5 Бібік Георгій Юрійович
6 Вишинський Андрій Володимирович

228
10163

08.06.2016
02.08.2013

7 Власюк Володимир Володимирович

9034

26.01.2012

8
9
10
11
12

221
11656
4803
6992
9349

08.06.2016
27.11.2013
28.07.2006
14.11.2008
22.06.2012

13 Іванчук Ольга Сергіївна

797

02.09.2014

14 Каганова Лілія Василівна

4523

20.03.2006

15 Карасьова Людмила Іванівна

1995

17.12.2004

16
17
18
19
20
21
22
23

4773
866
177
718
6844
876
7663
9202

19.07.2006
28.10.2014
29.04.2016
08.07.2014
10.09.2008
28.10.2014
29.07.2009
19.04.2012

Герасимчук Юрій Михайлович
Грушовенко Олександр Вікторович
Губерський Максим Олександрович
Дубовик Олег Анатолійович
Жигаловський Юрій Анатолійович

Кардаш Юрій Віталійович
Клівак (Тоя) Олена Володимирівна
Кміта Аліса Володимирівна
Кобак Ганна Ігорівна
Козлова Ірина Анатоліївна
Коструб Лілія Вікторівна
Кравцова Наталія Павлівна
Кривоносова Наталія Олександрівна

24 Кузьменко Наталія Іванівна

5223

09.02.2007

25 Кущов Арсен Вікторович

208

08.06.2016

26 Лебідь Наталія Петрівна

8356

30.07.2010

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

4116
320
6854
153
9247
212
1778
735
6748
6558
7150
8843
276
181

02.11.2005
26.09.2016
16.09.2008
13.06.2017
11.05.2012
08.06.2016
17.11.2004
08.07.2014
19.08.2008
30.05.2008
24.12.2008
03.08.2011
04.08.2016
29.04.2016

2353

03.03.2005

42 Орлова Марія Володимирівна

6835

02.09.2008

43 Осипа Дмитро Володимирович

2482

25.03.2005

44 Осіпова Лілія Вікторівна

214

08.06.2016

45 Павлик Олександр Геннадійович

622

30.04.2014

46 Павлич Олександр Васильович
47 Путінцева Марина Богданівна

8426
4476

21.09.2010
28.02.2006

48 Романченко Олександр Олександрович

5769

10.08.2007

662

16.05.2014

1523
6338
11673
564

09.08.2004
20.03.2008
04.12.2013
16.04.2014

Леонтьєва Альона Олексіївна
Лимар Тетяна Василівна
Лисичкіна Олена Валентинівна
Лук’янов Віталій Вікторович
Меркотан Віталій Васильович
Митько Володимир Сергійович
Мірошник Олена Анатоліївна
Навала Тетяна Володимирівна
Нагорний Олег Васильович
Нечипоренко Марина Володимирівна
Нікітіна Ксенія Олександрівна
Ніколенко Людмила Миколаївна
Овсієнко Тетяна Сергіївна
Олійник Віталій Анатолійович

41 Орлов Микола Адольфович

49 Ромашин Геннадій Євгенович
50
51
52
53

Савенко Лідія Володимирівна
Садовський Олександр Вячеславович
Сегеда Микита Володимирович
Скрипнікова Ольга Вадимівна

54 Смірнов Євгеній Олегович

3527

07.07.2005

55
56
57
58
59

244
176
10707
339
227

05.07.2016
29.04.2016
17.09.2013
25.10.2016
08.06.2016

60 Філіппов Сергій Олександрович

4167

30.11.2005

61 Харченко Вікторія Олександрівна
62 Чаплінський Максим Петрович

6943

02.02.2018
23.10.2008

63 Чепурний Сергій Анатолійович

192

28.07.2017

64 Шевляков Олександр Васильович

8433

22.09.2010

65 Шолохов Олександр Арнольдович

702

03.11.2003

Степанов Михайло Олександрович
Тимінько Еліна Вікторівна
Тичина Тетяна Георгіївна
Ткаченко Олександр Анатолійович
Ткаченко Олена Антонівна

номер
МФ № 2473
МФ № 969
№ 46
№ 157
МФ № 1117
№ 215
№ 87
МФ № 1724
МФ № 57
ЦМК № 367
МФ № 7992
МФ № 8053
МФ № 44
№ Я II-26/136
МФ № 4420
МФ № 6390
МФ № 8273
ЦМК № 4-1
ЦМК № 4-2
МФ № 4164
№ 45
№ 156
МФ № 1165
ЦМК № 53
МФ № 8260
МФ № 47
МФ № 148
ЦМК № 390
МФ № 69
МФ № 4430
МФ № 2717
МФ № 3905
МФ № 4612
МФ № 64
№ 163
МФ № 1180
ЦМК № 147
МФ № 49
МФ № 6053
№ 65
МФ № 8284
МФ № 72
ЦМК № 102
МФ № 153
МФ № 6013
МФ № 5586
МФ № 5809
МФ № 7930
МФ № 73
МФ № 52
№ 171
№ 105
МФ № 1754
МФ № 5811
МФ № 1091
ЦМК № 177
МФ № 2831
МФ № 74
МФ № 73-1
МФ № 73-2
МФ № 73-3
МФ № 7614
МФ № 4124
МФ № 2465
МФ № 4581
ЦМК № 340
ЦМК № 231
ЦМК № 270
МФ № 1099
МФ № 5731
МФ № 8131
МФ № 31
МФ № 714
МФ № 2379
МФ № 66
МФ № 54
МФ № 5821
МФ № 55
ЦМК № 27
№ 04
№ 82
МФ № 1772
МФ № 76
ЦМК № 1904
МФ № 1439
ЦМК № 1439
МФ № 3361
МФ № 7500
№ 523
МФ № 511
ЦМК № 647

дата видачі
13.11.2004
13.03.2004
22.10.1999
22.10.1999
19.06.2004
07.03.2001
07.03.2001
02.10.2004
09.04.2016
22.12.2007
08.10.2011
10.12.2011
02.04.2016
04.11.1999
08.07.2006
11.10.2008
07.04.2012
05.07.2014
05.07.2014
04.03.2006
22.10.1999
22.10.1999
19.06.2004
20.12.2003
31.03.2012
02.04.2016
14.06.2014
05.04.2008
05.04.2014
08.07.2006
18.12.2004
05.11.2005
25.11.2006
09.04.2016
05.07.1995
19.06.2004
09.10.2004
02.04.2016
29.05.2008
09.04.2016
07.04.2012
16.04.2016
03.07.2004
14.06.2014
24.05.2008
15.12.2007
29.03.2008
02.07.2011
16.04.2016
02.04.2016
29.12.1999
07.03.2001
02.10.2004
29.03.2008
15.05.2004
25.12.2004
25.12.2004
16.04.2016
05.04.2014
05.04.2014
05.04.2014
10.07.2010
11.02.2006
13.11.2004
11.11.2006
17.03.2007
12.11.2005
08.07.2006
15.05.2004
09.02.2008
17.12.2011
15.03.2014
22.11.2003
06.11.2004
09.04.2016
02.04.2016
29.03.2008
02.04.2016
10.03.2000
13.07.1998
13.07.1998
02.10.2004
16.04.2016
07.10.2000
30.10.1999
30.10.1999
26.02.2005
17.04.2010
26.07.2001
19.07.2003
07.10.1996

Регiон

навчальний заклад
ІКЦ УТО
Експерт-Л
ПШРОАР
ПШРОАР
МІБ
ПШРОАР
ПШРОАР
Інст. експ. та упр. власн.
Формула вартості
МІБ
МІБ
МІБ
УКШ
Янус
МІБ
Придн. ДАБтА
УКШ
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
МІБ
ПШРОАР
ПШРОАР
МІБ
МІБ
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
НАКККМ
МІБ
ІКЦ УТО
Інст. експ. та упр. власн.
Інст. експ. та упр. власн.
Формула вартості
ІКЦ УТО
МІБ
УКШ
УКШ
Придн. ДАБтА
Формула вартості
МІБ
Придн. ДАБтА
МІБ
Інст. експ. та упр. власн.
МІБ
ІКЦ УТО
Інст. експ. та упр. власн.
МІБ
ІКЦ УТО
УКШ
ПШРОАР
ПШРОАР
Інст. експ. та упр. власн.
Інст. експ. та упр. власн.
ККН
ККН
ККН
Придн. ДАБтА
МІБ
МІБ
МІБ
ІКЦ УТО
Експерт-Л
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
УКШ
ІКЦ УТО
Придн. ДАБтА
Інст. експ. та упр. власн.
Інст. експ. та упр. власн.
Одес. акад. Попова
УКШ
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
Експерт-Л
ПШРОАР
ПШРОАР
Інст. експ. та упр. власн.
Придн. ДАБтА
ІКЦ УТО
ХЦНТЕІ
ХЦНТЕІ
МІБ
МІБ
Мін’юст
ХЦНТЕІ
ІКЦ УТО

м. Донецьк
м. Київ
Донецька обл.

м. Дніпропетровськ
м. Київ
м. Хмельницький
м. Чернівці
Черкаська обл.
м. Київ
м. Дніпро
Вінницька обл.
м. Київ

Донецька обл.
м. Житомир
Одеська обл.
Хмельницька обл.
м. Одеса
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Донецьк
м. Одеса
м. Вінниця
м. Київ
м. Київ
Закарпатська обл.
Дніпропетровська обл.
Київська обл.
Черкаська обл.
Дніпропетровська обл.
м. Кіровоград
м. Одеса
м. Житомир
Донецька обл.
м. Одеса
м. Донецьк
Київська обл.
м. Хмельницький
м. Одеса
м. Одеса
м. Київ
Дніпропетровська обл.
м. Київ
Закарпатська обл.
м. Херсон
м. Луганськ
Київська обл.
м. Київ
м. Хмельницький
Донецька обл.
м. Дніпро
м. Одеса
м. Одеса
Одеська обл.
м. Київ
Одеська обл.
м. Полтава
м. Дніпро
м. Одеса
Дніпропетровська обл.
м. Рівне
Херсонська обл.
м. Луганськ
м. Донецьк

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
1 Баришева(Лісогор) Світлана Олександрівна
29.03.2018
2 Гаврилевич Оксана Олександрівна
150
13.06.2017
3 Гордійчук Андрій Ігорович
247
01.12.2015
4 Добрянська Ольга Владиславівна

203

15.10.2015

5 Жданов Ігор Леонідович

2520

30.03.2005

6 Журавель Олександр Миколайович

7353

13.03.2009

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 7502
МФ № 12
МФ № 103
МФ № 7248
МФ № 7396
№ 1288
№ 15-034
МФ № 2923
МФ № 6572

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

!

дата видачі
24.04.2010
27.02.2016
24.10.2015
12.12.2009
20.02.2010
03.04.1999
18.03.2000
12.02.2005
13.12.2008

8 Лобас Володимир Васильович

6690

14.07.2008

9 Михайлюк Оксана Іванівна

2648

15.04.2005

10 Неліпа Володимир Олександрович

3543

07.07.2005

11 Нефьодов Олег Володимирович

645

06.05.2014

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 25
МФ № 1572
МФ № 5952
№ 897
№ 590
МФ № 3225
№ 883
МФ № 2761
ЦМК № 261
МФ № 4439
МФ № 6958
МФ № 156
МФ № 7815
МФ № 160
МФ № 8525
МФ № 2782
МФ № 7700
№ 71
МФ № 8105
ЦМК № 586

дата видачі
15.03.2014
03.07.2004
19.04.2008
13.10.2000
26.03.1999
26.02.2005
08.09.2000
25.12.2004
17.06.2006
08.07.2006
30.05.2009
14.11.2015
02.04.2011
14.11.2015
03.11.2012
25.12.2004
09.10.2010
07.07.2000
10.12.2011
18.12.2010

навчальний заклад
Придн. ДАБтА
МІБ
ХЦНТЕІ
УКШ
УКШ
Придн. ДАБтА
УКШ
МІБ
ІКЦ УТО
ККН
УКШ
УКШ
Одес. акад. Попова
УКШ
Придн. ДАБтА
МІБ
МІБ
ПШРОАР
МІБ
ІКЦ УТО

Регiон
м. Дніпро
Луганська обл.
Вінницька обл.
Дніпропетровська обл.
м. Київ

12 Омельченко Наталія Юріївна
4753
12.07.2006
м. Запоріжжя
13 Подмарьов Олександр Юрійович
233
25.01.2014
м. Київ
14 Скоробогатова Віра Анатоліївна
7583
23.06.2009
м. Київ
15 Славінська Олена Сергіївна
124
24.02.2016
м. Київ
16 Стрельченок Юлія Сергіївна
8726
25.05.2011
м. Одеса
17 Харченко Анна Миколаївна
120
22.02.2016
м. Київ
18 Чайковська Наталія Вікторівна
9610
18.01.2013
м. Херсон
19 Чаплінський Максим Петрович
6943
23.10.2008
м. Рівне
20 Чижиков Володимир Вікторович
8740
31.05.2011
м. Київ
21 Шеремет Максим Сергійович
2300
18.02.2005
м. Одеса
22 Шульженко Юрій Вікторович
8970
28.12.2011
м. Київ
23 Яремчук Ігор Олександрович
8643
21.03.2011
м. Київ
____________
Примітка.ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства оцінювачів»; МЦПІМ –
Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; УКШ – ТОВ «Українська
комерційна школа»; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації»; ККН – Київський коледж нерухомості; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»; Придн. ДАБтА – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; Одес. акад. Попова – Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова; ПШРОАР – ТОВ
«Професійна школа ріелторів Одеської асоціації ріелторів».

навчальний заклад
УКШ
УКШ
МІБ
ККН
ККН
МЦПІМ
МЦПІМ
МІБ
Експерт-Сервіс

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Регiон
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Одеса
м. Житомир

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

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
Продовженя. Початок рубрики на стор. 3 – 6

м. Київ

Додаток
до наказу ФДМУ
від 18.04.2018 № 525

Прізвище, ім’я, по батькові

Прізвище, ім’я, по батькові

7 Завгородній Олександр Миколайович

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
531
08.04.2014

м. Одеса

66 Яковенко Ігор Геннадійович
4078
19.11.2002
м. Київ
____________
Примітка. УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства оцінювачів»; Інст. експ. та упр. власн. – ТОВ «Інститут експертизи
та управління власністю»; Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науковотехнічної та економічної інформації»; Янус – Навчальний центр агентства нерухомого майна «Янус»; ПШРОАР – ТОВ «Професійна школа
ріелторів Одеської асоціації ріелторів»; Придн. ДАБтА – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; Одес.
акад. Попова – Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова; Мін’юст – Міністерство юстиції України; ККН – Київський коледж
нерухомості; НАКККМ – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

№
з/п

Продовження додатка

№
з/п

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 25.04.2018
1. У зв’язку з тим, що за підсумками розгляду комісією поданої претендентами документації на конкурс з проведення
незалежної оцінки об’єкта – групи інвентарних об’єктів загальною площею 8,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі головного корпусу; 2) частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі центрального
корпусу; 3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
будівлі електротехнічного корпусу; 4) частина замощення
площею 2,0 м2 біля головного корпусу за адресою: м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2 (балансоутримувач – Сумський
державний університет) з метою продовження дії договору
оренди учасником конкурсу визнано лише одного претендента,
конкурс вважається таким, що не відбувся.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – група інвентарних об’єктів загальною площею 4,0 м2, а
саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі
ветеринарного корпусу; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі спортивного залу, за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160 (балансоутримувач – Сумський національний
аграрний університет) з метою продовження дії договору оренди
визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 920,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове приміщення гаража площею 39,0 м2
за адресою: м. Суми, вул. Супруна, 11 (балансоутримувач –
Головне управління статистики у Сумській області) з метою
продовження дії договору оренди визнано ФОП Даниленко О. І.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 100,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 8,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 39 (балансоутримувач – Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського
державного університету) з метою продовження дії договору оренди визнано ТОВ «Консалт-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 150,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – нежитлове приміщення площею 16,7 м2 за адресою:
Сумська обл., м. Шостка, вул. Короленка, 50 (балансоутримувач – Відокремлений структурний підрозділ «Шосткинський
професійний ліцей Сумського державного університету) з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 190,00 грн.
6. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 228,4 м2
за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Київська, 6 (балансоутримувач – Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області) з метою передачі в оренду
визнано ТОВ «Консалт-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 050,00 грн.
7. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки
об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 59,8 м2
за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет)
з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 100,00 грн.
8. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет) з
метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Прима
О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 920,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 26.04.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
нежитлове приміщення 1-го поверху будівлі площею 62,1 м2
за адресою: м. Рівне, вул С. Бандери, 39, з метою продовження
договору оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 380 грн;
частина місця на димовій металевій трубі котельні та місце
на частині фундаменту площею 12,0 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Дубровиця, пров. Макарівський, 1, з метою продовження договору оренди державного майна визнано Рівненську
товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 380 грн;
частина конструкції даху площею 12,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська, 37, з метою продовження договору оренди
державного майна визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 350 грн;
будівля котельні площею 441,2 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. Чорновола, 49в, з метою продовження договору оренди
державного майна визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 5 800 грн;
кафе-бар «Ялинка» площею 106,9 м2 за адресою: Рівненська
обл., Рокитнівський р-н, с. Остки, вул. Незалежності, 11, з метою
продовження договору оренди державного майна визнано ПП
«Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 200 грн;
частина нежитлового приміщення адмінбудівлі площею
73,8 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська, 124,
з метою продовження договору оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 380 грн;
частина коридору третього поверху навчального корпусу № 2
площею 6,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Приходька, 75а, з метою
продовження договору оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 380 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбулися 26.04.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою
укладення договору оренди –приміщення загальною площею
21,23 м2 (у т. ч. площа загального користування – 1,93 м2) на
четвертому поверсі лабораторного корпусу, що обліковується
на балансі Донецького національного університету ім. Василя
Стуса, за адресою: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький, визнано
ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг з
оцінки – 2 300,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення
договору оренди – приміщення загальною площею 83,2 м2 у продовольчому складі, що обліковується на балансі Державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор», за адресою: вул. Кам’янецька,
39, м. Хмельницький, визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 300,00 грн (без урахування
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 17,4 м2
(у т. ч. площа загального користування – 3,8 м2) на четвертому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Хмельницької філії ДП «Державний науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», за адресою:
вул. Свободи, 37, м. Хмельницький, визнано ТОВ «Експерт». Вартість надання послуг з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою
укладення договору оренди – приміщення загальною площею
106,1 м2 в одноповерховій прибудові до будівлі гуртожитку
№ 1, що обліковується на балансі Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, за адресою: просп.
Грушевського, 44, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька
обл., визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта державної власності, що відбувся 02.05.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою
укладення договору оренди – частина вестибуля площею 4,2 м2
на першому поверсі адміністративно-побутового корпусу, що
обліковується на балансі Нетішинського професійного ліцею,
за адресою: просп. Незалежності, 2, м. Нетішин, Хмельницька обл., визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбулися 03.05.2018
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення другого поверху загальною площею 13,85 м2 та
частина даху площею 22,35 м2 двоповерхової будівлі центру
відпочинку «Угольок» за адресою: Донецька обл., м. Мирноград,
мкр-н Світлий, 5а. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 2 300,00 грн, строк
виконання – 3 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення з
ґанком загальною площею 78,6 м2 будівлі за адресою: 85612,
Донецька обл., м. Курахове, вул. Пушкіна, 1а. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр
«ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 2 160,00 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею
61,5 м2 адміністративної будівлі: а саме: нежитлові вбудовані
приміщення загальною площею 31,3 м2 першого поверху та
нежитлове вбудоване приміщення площею 30,2 м2 другого поверху за адресою: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Гагаріна,
21. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 2 300,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбулися 11.05.2018
Переможцем конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Таран Олену Анатоліївну для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди:
частина вежі (30 %) та частина асфальтового майданчика біля вежі площею 6,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Пашутінська, 1, що перебувають на балансі Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, з метою
продовження дії договору оренди, вартість робіт – 2 163,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська
обл., м. Олександрія, просп. Соборний (Леніна), 126а, що перебуває на балансі Олександрійського міськрайонного центру
зайнятості, з метою продовження дії договору оренди, вартість
робіт – 2 169,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
приміщення деревообробного цеху загальною площею
380,1 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Холодноярська (Московська), 210, що перебувають на балансі Кропивницького міжрайонного управління водного господарства, з метою укладення договору оренди, вартість
робіт – 2 163,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
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