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18 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
12.06.2018 № 414 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Державний інститут по проектуванню промислових підприємств», код за ЄДРПОУ 32343302, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична,
74а, шляхом продажу на електронному аукціоні.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від
12.06.2018 № 00793 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації: об’єкта незавершеного будівництва – трансформаторна підстанція за адресою: Львівська обл.,
Бродівський район, за межами с. Лагодів, урочище Шкільне, 1, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від
12.06.2018 № 00794 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта
малої приватизації: об’єкта незавершеного будівництва – розчинно-бетонний вузол, поверненого
у державну власність, за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 87б, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області

від 12.06.2018 № 274 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, об’єкта незавершеного будівництва, законсервованого об’єкта – житлового будинку, що перебуває на балансі
ПАТ «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 728380, за адресою: Рівненська область, Рівненський район,
смт Квасилів, вул. Молодіжна, 60, шляхом продажу на електронному аукціоні.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області
від 12.06.2018 № 275 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, об’єкта незавершеного будівництва, законсервованого об’єкта – житлового будинку, що перебуває на балансі
ПАТ «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 728380, за адресою: Рівненська область, Рівненський район,
смт Квасилів, вул. Молодіжна, 62, шляхом продажу на електронному аукціоні.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області
від 12.06.2018 № 1195 прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу колишнього Харківського державного сільськогосподарського
іподрому за адресою: 61023, м. Харків, майдан 1 Травня, 2.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі від 11.06.2018 № 254 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності – будівлі профілакторію, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 169, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі від 11.06.2018 № 255 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності – адмінбудівля (літ. А) площею 213,3 м2, туалет (літ. Б) та огорожа (№ 1, 2, 3), що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України
у Бериславському районі Херсонської області, за адресою: Херсонська область, Бериславський р-н, м. Берислав, вул. 4-ї гвардійської мехбригади, буд. 26в, шляхом продажу на аукціоні
з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі від 11.06.2018 № 256 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
державної власності – гаража в гаражному кооперативі «Жигулі», що перебуває на балансі Головного управління статистики у Херсонській області, за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка,
вул. Французька, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі від 11.06.2018 № 257 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
державної власності – будівлі колишньої санітарно-епідеміологічної станції (комплекс будівель), що
перебуває на балансі Державної установи «Лабораторний центр МОЗУ», за адресою: Херсонська
область, Новотроїцький район, смт Новотроїцьке, вул. Херсонська, 42, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

гону Управління ДСНС України у Чернівецькій області (код за ЄДРПОУ 38289513), надійшли тільки від
одного претендента та відповідають умовам конкурсу, відповідно до абз. 4 п. 18 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31.08.2011 № 906 (зі змінами), конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з
фізичною особою – підприємцем Грушкою Галиною Петрівною.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМу по ОДЕсьКІй ОблАстІ про підсумки конкурсу на право укладення договору
оренди державного нерухомого майна, що відбувся 12.06.2018

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по
Одеській області договору оренди державного майна: адміністративної будівлі (інв. № 3300, літ. ЗБ) за
адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31б; службової будівлі (інв. № 3300, літ.
2У) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31б; будівлі боксу (інв. № 3300,
літ. 2Щ) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31б; будівлі майстерні (інв.
№ 3300, літ. ЗА) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31б; будівлі вагової
(інв. № 3300, літ. ЗЄ) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31б; навісу (інв.
№ 3300, літ. Зє) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31б; побутової будівлі (інв. № 3300, літ. ЗУ) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31б; навісу
(інв. № 3300, літ. ЗУ1) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31б; побутової
будівлі (інв. № 3300, літ. ЗУ2) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31б; побутової будівлі (інв. № 3300, літ. ЗХ) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська,
31б; побутової будівлі (тимчасова) (інв. № 3300, літ. 21П) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Сухолиманська, 31б; підкранових колій № 13 (інв. № 3300) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31б; підкранових колій № 15 (інв. № 3300) за адресою: Одеська обл.,
м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31б; підкранових колій № 16 (інв. № 3300) за адресою: Одеська
обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31б; воріт (інв. № 3300, літ. № 125) за адресою: Одеська обл.,
м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31б; огорожі (інв. № 3300, літ. № 130) за адресою: Одеська обл.,
м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31б; огорожі (інв. № 3300, літ. № 131) за адресою: Одеська обл.,
м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31б; покриття, у т.ч. відкритий складський майданчик та мощення)
(інв. № 3300, літ. ІІІ) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31б; будівлі інвентарного складу (інв. № 3262, літ. ЗИ) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська,
35; чотириповерхової адміністративно-побутової будівлі ЦМП (інв. № 12558, літ. ЗЇ) за адресою: Одеська
обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 35; будівлі складу генеральних вантажів (інв. № 941, літ. ЗЙ)
за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 35; побутової будівлі (інв. № 3309, літ.
ЗЗ) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 35; навісу (інв. № 3309, літ. Зй) за
адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 35; будівлі складу (інв. № 3309, літ. ЗФ) за
адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 35; навісу (тимчасовий) (інв. № 3309, літ.
21Р) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 35; підкранових колій № 15 (інв.
№ 3309) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 35; підкранових колій № 16
(інв. № 3287, 3288) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 35; підкранових
колій № 17 (інв. № 3309) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 35; огорожі
№ 128 (інв. № 3309) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 35; покриття, у т.
ч. відкритий складський майданчик та мощення (інв. № 3309, літ. ІІІ) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 35; будівлі електромеханічного цеху (інв. № 3269, літ. ЗК) за адресою:
Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 35в; автодороги в тилу причалу № 9 (інв. № 3339,
літ. № 1) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 1д, загальною площею 113
106,50 м2, що обліковується на балансі державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ», з єдиним допущеним претендентом, пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його
проведення, – товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН»
(код за ЄДРПОУ 40611490).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 13.06.2018

Оскільки пропозиції щодо оренди нерухомого державного майна – приміщень першого поверху
будівлі гаража-майстерні (літ. В, Д) (реєстровий номер 38289513.1.ЮПНЧЧМ141) загальною площею
141,7 м2 (у т. ч. приміщення: (8-1) – 8,8 м2; (8-2) – 15,0 м2; (8-3) – 116,3 м2; (8-4) – 1,6 м2) за адресою:
м. Чернівці, вул. Л. Українки, 3б, що перебувають на балансі 1 Державного пожежно-рятувального за-

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

ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРОВЕДЕННЯ КОНКуРсу НА пРАВО уКлАДЕННЯ ДОгОВОРу ОРЕНДи
НЕРухОМОгО ВІйсьКОВОгО МАйНА
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: 9 спортивний клуб Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України за адресою: 65012, м. Одеса, пров. Сільськогосподарський, 2.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічні майданчики площею 2,24 м2 та 17,05 м2,
розташовані біля споруди № 13 за генеральним планом, які входять до складу басейнового
комплексу № 2 літ. Е, на території в/м 216 за адресою: м. Одеса, пров. Сільськогосподарський, 2.
Мета оренди: розміщення пункту пропуску (інше використання нерухомого майна) – 15 % (2,24 м2)
та розміщення технологічного обладнання (інше використання нерухомого майна) – 15 % (17,05 м2).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України,
без урахування ПДВ – 79,57 грн (2,24 м2) та 605,68 грн (17,05 м2) за базовий місяць розрахунку – березень 2018 року.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший розмір орендної плати;
компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди; компенсація витрат за виконання
незалежної оцінки майна; виконання ремонту майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку
комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку
у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Для участи в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені наказом ФДМУ
від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції)
виконання умов конкурсу та додаткові пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати
(розмір завдатку);
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відомості
приватизації

відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те,
що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної
особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про доходи; довідку про
взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 10 днів з дати опублікування
інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено через 20 днів з дати опублікування інформації в
газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок з питань конкурсу (067) 685-26-25.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Дніпро про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Балансоутримувач: КЕВ м. Дніпро.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Адреса об’єкта оренди: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. Лісна, 4, військове містечко № 3, інв. № 194.
 Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 15,0 м2.
Стартова орендна плата за базовий місяць розхрахунку – лютий 2018 р.
становить 146,82 грн, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ
№786 від 04.10.1995 (зі змінами та доповненнями), з метою розміщення об’єкта, що
здійснює побутове обслуговування населення (перукарські послуги).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди; своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця
до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію;
основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. На підтвердження
зобов’язання і забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити
завдаток в розмірі, не меншому ніж плата за перший (базовий) місяць оренди; протягом місяця з дня укладення договору оренди орендар зобов’язаний забезпечити
сплату орендної плати у вигляді завдатку у розмірі двомісячної орендної плати; завдаток зараховується як орендна плата за останні три місяці оренди. У випадку відмови
переможця конкурсу від укладення договору оренди завдаток поверненню не підлягає; ефективне використання орендованого майна; дотримання вимог експлуатації
об’єкта; своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна; утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані;
забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди та забезпечення
його охорони; забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди у порядку,
визначеному чинним законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент передачі його
в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) відновити майно та
(або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової)
об’єкта з вини орендаря; право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди; заборона передачі об’єкта оренди в суборенду;
термін дії договору оренди – до трьох років.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації та використання об’єкта оренди та за інших рівних
умов найбільшу орендну плату за базовий місяць розрахунку.
Конкурс відбудеться в Гвардійському підрозділі КЕВ м. Дніпро за адресою:
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Буркіна,
8 через 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації в газеті
«Відомості приватизації».
Термін приймання конкурсних пропозицій – протягом 15 днів з моменту публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».

Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу або за підписом на зворотньому
боці конверта (для фізичних осіб, які працюють без печатки).
Документи приймаються за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський
р-н, смт Гвардійське, вул. Буркіна, 8, кімн. 206.
За додатковою інформацією звертатися за тел. (066) 731-24-31.

ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна

Київське КЕУ, поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Авіатора Антонова, 2/32, а/с
37; (фактичне розташування: м. Київ, вул. Курська,13а).
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення
будівлі площею 1,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 19, військове містечко № 113, інв. № 14.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.01.2018 становить 17 090,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 131,80 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – квітень 2018 року (під розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари).
У подальшому орендна плата підлягає щомісяця коригуванню на індекси інфляції.
Термін оренди – на 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; авансовий внесок у розмірі,
не меншому ніж одна місячна орендна плата, протягом місяця з моменту укладення
договору оренди; своєчасно (щомісяця до 20 числа поточного місяця) і в повному
обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції; 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 поточного 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; дострокове розірвання
договору у разі здійснення заходів з будівництва житла для військовослужбовців на
земельній ділянці, де розташований об’єкт оренди.
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 ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; копію
ліцензії на здійснення юридичною особою діяльності; 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 з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості; 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: по завершенні 20 календарних днів з моменту публікування цієї інформації за поштовою адресою:
03186, м. Київ, вул. Авіатора Антонова, 2/32, а/с 37. Тел. (044) 242-81-99.

ІНФОРМАЦІЯ
Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, адреса: 03049, м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 28.

 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень

загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 30, військове містечко № 29, будівля № 1, рік побудови – 1912.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28.02.2018 становить 34 140,00 грн (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати становить 256,05 грн (без урахування
ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2018 року (орендна ставка – 9 %) за
умови використання об’єкта оренди під розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному
корегуванню на індекси інфляції згідно з законодавством.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень
загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 30, військове містечко № 29, будівля № 77, рік побудови – 1969.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28.02.2018 становить 68 290,00 грн (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати становить 512,18 грн (без урахування
ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2018 року (орендна ставка – 9 %) за
умови використання об’єкта оренди під розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному
корегуванню на індекси інфляції згідно з законодавством.
Балансоутримувач: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо експлуатації:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі, не меншому ніж дві
місячні орендні плати, протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату з урахуванням індексу інфляції
(щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним); відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги та компенсацію земельного податку за
користування земельною ділянкою під об’єктом оренди та за прилеглу територію;
компенсація витрат за виконаний звіт незалежної оцінки майна окремого об’єкта;
виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти
без вимоги на відшкодування; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28 (к. 5).
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу та завірений печаткою (за наявності) та комплект документів, передбачених
Переліком документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом
ФДМУ від 15.02.2013 № 201;
для учасників, які є юридичними особами: документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені нотаріусом копії установчих документів;
відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те,
що до учасника не порушено справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємницької
діяльності; декларацію про доходи;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в
проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції учасників мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним
в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (к. 10) за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28, в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу, із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач). Контактні телефони: (044) 271-07-44, 271-09-73.

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

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

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

реєстровий номер
майна

найменування

1 Міністерство освіти і науки України
2 Міністерство освіти і науки України
3 Міністерство освіти і науки України
4 Фонд державного
майна України

02125094, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел.: (0432) 27-67-76, 27-66-52
02125094, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел.: (0432) 27-67-76, 27-66-52
25499785, Державний навчальний заклад «Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниці»,
21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського (колишня Тарногродського), 27, тел. (0432) 50-98-67
Не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий завод» та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Енерго-Сфера»,
41670946, 21050, м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 15, кв. 1, тел. (096) 432-35-98
5 Міністерство осві- 02125094, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинськоти і науки України го, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел.: (0432) 27-67-76, 27-66-52

загальна
площа, м2

місцезнаходження

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен–
м. Вінниця, вул. Замостянська (коня на 6-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4б (літ. Б)
лишня 50 років Перемоги), 20
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен–
м. Вінниця, вул. Замостянська (коня на 6-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4б (літ. Б)
лишня 50 років Перемоги), 20
Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення на 1-му
–
21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського
поверсі 9-поверхового гуртожитку (літ. А)
(колишня Тарногродського), 29
Нерухоме майно – кафе-їдальня (літ. А, а, А1, А2, А3); погріб
41670946.1.ААБАГЖ898; Вінницька обл., Мурованокуриловець(літ. Б)
41670946.1.ААБАГЖ899 кий р-н, с. Вищеольчедаїв, вул. Романа Коваля, 3
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен–
м. Вінниця, вул. Острозького, 32
ня на 2-му поверсі навчального корпусу № 1 (літ. А)

4,0

вартість майна
за незалежною
оцінкою, грн
36 073,00

4,0

36 073,00

3,0

29 979,00

292,6;
41,3

82 638,00;
7 656,00

4,0

36 614,00

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 364 дні Розміщення телекомунікаційного обладнання, що забезпечує доступ до Інтернету
2 роки 364 дні Розміщення телекомунікаційного обладнання, що забезпечує доступ до Інтернету
2 роки 364 дні Встановлення пральних машин самообслуговування
2 роки 364 дні Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
2 роки 364 дні

Розміщення телекомунікаційного обладнання, що забезпечує доступ до Інтернету

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)

найменування

1 Міністерство освіти
і науки України

02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 43000, Волинська обл., Частина їдальні
м. Луцьк, просп. Волі, 13, тел. (0332) 72-01-23

2 Міністерство освіти
і науки України

02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 43000, Волинська обл., Частина їдальні
м. Луцьк, просп. Волі, 13, тел. (0332) 72-01-23

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
–
44021, Волинська обл., Шацький р-н, с. Сві223,9
558198,00 грн
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
тязь, урочище Гушово, 25
підакцизної групи
–

44021, Волинська обл., Шацький р-н, с. Світязь, урочище Гушово, 25

223,9

558198,00 грн

1 рік

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 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 ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство освіти і науки
України
3 Державне космічне агентство
України
4 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
5 Державне космічне агентство
України
6 Міністерство внутрішніх справ
України

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
4,0
38 252,00
2 роки 9 місяців
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
(кавовий автомат)
141,6
1 197 653,00
2 роки 11 місяців
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту Нежитлове вбудоване
–
м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2
імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 793-38-23
приміщення
02070743, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий універ- Нежитлове вбудоване
–
м. Дніпро, просп. Гагаситет», м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19, тел. (056) 744-62-19
приміщення
ріна, 57
14313369, Державне підприємство «Дніпровський проектний інститут», м. Дніпро, Нежитлові вбудовані
№ИМЕГРПО54
Дніпропетровська обл.,
25,53;
208 140,00
2 роки 11 місяців
Розміщення складу, офіса
вул. Театральна, 6, тел. (056) 770-82-02
приміщення
м. Дніпро, вул. Театральна, 6
23,5
05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська обл.,
Нежитлові вбудовані
05410777.2.ПШИЖЦК004 м. Дніпро, вул. Малинов50,13; 30,74;
292 383,00
10 років
Приміщення під виробництво, майстерню, склад, інше використання
м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
приміщення
ського, 76
36,71; 24,01
14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпро, вул. Криворізька, 1,
Нежитлове вбудоване
РМЙЙМД1300
м. Дніпро, вул. Тітова, 25
23,0
195 846,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
тел. 34-39-04
приміщення
08805223, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства Частина нежитлового
–
м. Дніпро, вул. Полігонна, 16
2,0
21 680,00
2 роки 11 місяців
Розміщення фінансової установи (термінал самообслуговування)
внутрішніх справ України по Дніпропетровській області», м. Дніпро, вул. Полігон- вбудованого прина, 16, тел. 46-70-41
міщення
7 Державне космічне агентство 14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпро, вул. Криворізька, 1,
Нежитлове вбудоване
РМЙЙМК1220
м. Дніпро, просп. О. Поля, 46
2 445,9
5 555 387,00
2 роки 11 місяців
Інше використання нерухомого майна (розміщення виробництва з відУкраїни
тел. 34-39-04
приміщення
новлення відсортованих відходів без права торгівлі у даному приміщенні)
8 Міністерство освіти і науки
00193418, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий універ- Нежитлове вбудоване
–
м. Дніпро, просп. Гага205,3
2 396 262,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
України
ситет», м. Дніпро, вул. Авіаційна, 33, тел. (056) 760-50-72
приміщення
ріна, 57
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Державна судова адміністрація України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02891440, Апеляційний суд Житомирської області, м. Житомир,
вул. С. Ріхтера, 24, тел./факс 47-26-44, 47-26-33

найменування
Нежитлові приміщення підвалу будівлі апеляційного суду

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
загальна
місцезнаходження
незалежною оцінплоща, м2
кою без ПДВ, грн
02891440.1.АААААГ989 м. Житомир,
227,3
909 200,00
вул. С. Ріхтера, 24

реєстровий номер майна

максимально можливий строк оренди
1 рік

мета використання
Розміщення закладу громадського харчування –
кафе без реалізації товарів підакцизної групи

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ 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 інф- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль,
раструктури України тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

найменування
Частина даху будівлі профілакторію

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
–
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
4,0
234 470,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги
доступу до Інтернету
2,0
51 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата з продажу гарячих напоїв (кави)

2 Міністерство інф- 13738233, Регіональний структурний підрозділ Київський районний центр «Київцентраеро» Частина нежитлового при–
Київська обл.,
раструктури України Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (РСП «Київцентраеро» міщення службової будівлі
м. Бориспіль-1,
Украероруху, 08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел. (044) 351-66-55, 351-61-22
Аеропорт
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

18 червня 2018 року

№ 49 (1173)

3

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Державне агентство
01039563, Кропивницьке міжрайонне управління водного господарства, 25018, м. Кропив- Приміщення деревооброб01039563.2.АААББД160 м. Кропивницький, вул. Холоднояр380,1
426 010,00
2 роки 360 днів
Виробництво паливних елементів із біологічної сиводних ресурсів України ницький, вул. Холодноярська, 210, тел.(0522) 37-53-34
ного цеху
ська, 210
ровини (відходів агропромислового виробництва)
2 Міністерство охорони
38435613, Державна установа «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства
Нежитлове приміщення на 2-му
–
Кіровоградська обл., Добровеличківський
56,1
151 807,00
2 роки 11 місяців
Розміщення релігійної громади
здоров’я України
охорони здоров’я України», 25006, м. Кропивницький, вул. Тобілевича, 24, тел. (0522) 33-33-15 поверсі адміністративної будівлі
р-н, м. Помічна, вул. Перемоги, 89б

№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ 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 02071116, Національний університет водного господарства та природокористування,
і науки України
33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, тел. (0362) 63-32-09

найменування

реєстровий номер майна

Частина приміщення 1-го поверху навчального корпусу № 2

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Рівненська обл., м. Рівне,
156,4
950 250,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної грувул. О. Новака, 75
пи, у навчальному закладі, згідно з графіком
місцезнаходження

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалежною максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
оцінкою, грн
ливий строк оренди
1 Державна служба статистики України 02362227, Головне управління статистики у Сумській області, 40481, м. Суми, вул. Супруна, 16, тел. (0542) 25-05-25 Нежитлове приміщення 02362227.1АААДЕЖ226 Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 13
31,0
78 610,00 станом на 30.04.2018
2 роки 364 дні
Розміщення офіса

№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду»
із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
телефон)
1 Міністерство освіти 02071139, Національний юридичний університет імені
і науки України
Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024,
тел. (057) 704-93-14
2 Міністерство освіти 02071139, Національний юридичний університет імені
і науки України
Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024,
тел. (057) 704-93-14
3 Міністерство освіти 02071139, Національний юридичний університет імені
і науки України
Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024,
тел. (057) 704-93-14

№
з/п

Назва органу
управління

найменування
Нежитлове приміщення – частина стіни комори (№ 27) на 4-му поверсі 5-поверхового будинку
гуртожитку № 9, інв. № 81563, літ. «А-5»
Частини стін нежитлових приміщень: на цокольному поверсі допоміжного приміщення (№ 22)
площею 0,22 м2; сходова клітка (№ 1) з 2-го по 9-й поверх площею 0,16 м2 на кожному поверсі
9-10-поверхового будинку гуртожитку № 13, інв. № 55944, літ. «Е-10»
Частини стін нежитлових приміщень: на 1-му поверсі – коридору (№ V) площею 0,28 м2; на 2-му
поверсі – коридору (№ ІІІ) площею 0,28 м2; на 3-му поверсі – коридору (№ IV) площею 0,28 м2;
на 4-му поверсі – коридору (№ V) площею 0,28 м2; на 5-му поверсі – коридору (№ ІV) площею
0,28 м2; на 6-му поверсі – коридору (№ ІІІ) площею 0,28 м2; на 7-му поверсі – коридору (№ ІІІ)
площею 0,28 м2; на 8-му поверсі – коридору (№ ІІІ) площею 0,28 м2; на 9-му поверсі – коридору
(№ ІV) площею 0,26 м2 9-поверхового будинку гуртожитку № 7, інв. № 84143, літ. «В-9»
Нежитлове приміщення – частина стіни комори (№ 29) на 2-му поверсі 5-поверхового будинку
гуртожитку № 11, інв. № 83241, літ. «Б-5»

4 Міністерство освіти 02071139, Національний юридичний університет імені
і науки України
Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024,
тел. (057) 704-93-14
5 Міністерство
01896866, Харківський національний медичний університет, Нежитлове приміщення – частина кімн. № 10 (згідно з техпаспортом буфет) площею 42,4 м2,
охорони здоров’я просп. Науки, 4, м. Харків, 61022, тел.: (057) 707-73-80,
кімн. № 11 (згідно з техпаспортом приміщення мийки) площею 6,7 м2, кімн. № 12 (згідно з техУкраїни
705-07-15
паспортом підсобне приміщення) площею 11,5 м2 на 1-му поверсі 7-поверхового Університетського стоматологічного центру ХНМУ, літ. за техпаспортом «А-7», інв. № 10310007
6 Міністерство
01896866, Харківський національний медичний університет, Нежитлові приміщення – частина зали (за технічним паспортом № 11-15) площею 13,0 м2, каохорони здоров’я просп. Науки, 4, м. Харків, 61022, тел. (057) 707-73-80
бінет (за технічним паспортом № 11-16) площею 4,6 м2, кабінет (за технічним паспортом № 11України
18) площею 5,3 м2 на цокольному поверсі 3-поверхового будинку з триповерховою надбудовою
у центральній частині та двома 4-поверховими прибудовами, що є пам’яткою архітектури, літ. за
техпаспортом «А-3-6», інв. № 10310011
7 Міністерство обо- 24669713, Державне підприємство Міністерство оборони
Нежитлові приміщення гаража (600,0 м2) та частина відкритого майданчика (500,0 м2)
рони України
України «Харківське управління начальника робіт», 61064,
м. Харків, вул. Цементна, 2, тел. (057) 772-31-98
8 Державна служба
України з надзвичайних ситуацій
9 Міністерство
внутрішніх справ
України
10 Міністерство
охорони здоров’я
України
11 Міністерство оборони України

33879077, Навчальний центр оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту ДСНС України, 63212, Харківська обл.,
Нововодолазький р-н, с. Ватутіне, тел. (057) 406-83-29
08571096, Харківський національний університет внутрішніх
справ, 61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, тел.: (057)
739-81-81, 739-80-21
01896866, Харківський національний медичний університет,
просп. Науки, 4, м. Харків, 61022, тел. (057) 707-73-80

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
м. Харків, вул. ДинамівРозміщення телекомунікаційного обська, 4
0,5
2 400,00
2 роки 11 місяців ладнання
–

м. Харків, вул. Студентська, 5/1

–

м. Харків, вул. Пушкінська, 106

–

м. Харків, вул. Студентська, 5/4

–

м. Харків, пр. Перемоги, 51

–

м. Харків, вул. Трінклера, 6

24669713.1.ААААЕЕ808 м. Харків, вул. Цементна, 2

1,5

7 200,00

2 роки 11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання
2,5

12 000,00

2 роки 11 місяців

0,5

2 400,00

2 роки 11 місяців

60,6

454 100,00

1 рік

22,9

146 950,00

1 рік

1 100,0

948 500,00

2 роки 11 місяців

Нежитлове приміщення – частина кімн. № 26 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі Клубу, інвен- 33879077.1.МЦЖГЦМ097 Харківська обл., Нововотарний № 10310097, літ. А-2
долазький р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 33
Нежитлове приміщення – частина коридору (к. № 2-49) на 2-му поверсі 6-поверхового гурто08571096.7.АААДИА924 м. Харків, просп. Льва
житку, літ. за техпаспортом «Б-6», інв. № 10132-0004
Ландау, 27

2,0

5 500,00

2 роки 11 місяців

1,0

11 000,00

2 роки 11 місяців

Нежитлове приміщення – частину буфету кімн. № 10 на 1-му поверсі 7-поверхової будівлі Університетського стоматологічного центру ХНМУ, літ. за техпаспортом «А-7», інв. № 10310007

5,0

37 200,00

1 рік

60,4

95 200,00

1 рік

38746882, Східна філія Концерну «Військторгсервіс», 61098, Нежитлові приміщення – кімн. № 16, 17, 20, 21, 22, частина кімн. № 18 – 9,1 м2, частина кімн.
м. Харків, вул. Переможців 6а, тел. (050) 960-78-92
№ 19 – 8,2 м2 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі кафе, інв. № 31, літ. Б-1-2

–

м. Харків, просп. Перемоги, 51

33689922.37.ААААЕВ 247 м. Харків, вул. С. Тархова, 13

Розміщення телекомунікаційного обладнання

Розміщення телекомунікаційного обладнання
Розміщення буфету, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи
Розміщення суб’єктів господарювання,
що діють на основі приватної власності
і проводять господарську діяльність з
медичної практики (медичний центр)
Розміщення виробництва на площі
600,0 м2; зберігання та переробка вугільних та древесних виробів на площі
500,0 м2
Розміщення телекомунікаційного обладнання (діяльність з надання послуг
доступу до мережі Інтернет)
Розміщення термінала самообслуговування
Розміщення торговельного об’єкта з
продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи
Розміщення релігійної організації

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство економічного розви- 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної Приміщення 2-го поверху
–
бульв. Шевченка, 205,
43,6
218 100,00
2 роки 364 дні
Провадження діяльності в офісних притку і торгівлі України
інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95
4-поверхової адміністративної будівлі
м. Черкаси
міщеннях

№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

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

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

Назва органу управління

1 Державне космічне агентство
України

14309669, Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Київприлад», 03680, м. Київ, вул. Гарматна, 2, тел.: 456-38-48, 456-08-36

найменування
Нерухоме майно – нежитлові приміщення

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
–
м. Київ, вул. Гарматна, 2
98,3
1 450 784,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж
станом на 30.04.2018
товарів підакцизної групи

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

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 8 площею
3,9 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі
регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Великий Митник, вул. 57 км + 1000 № 2,
територіальний сервісний центр № 0545 (на правах відділу м. Хмільник) регіонального
сервісного центру МВС у Вінницькій області. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з
оцінки – ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк». Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 26.03.2018: відновна – 1774,58
грн, залишкова – 0,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,1 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 17
площею 5,4 м2 на 1-му поверсі адміністративного будинку (літ. А), що перебуває
на балансі регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Південна, 67,
територіальний сервісний центр № 0542 (на правах відділу м. Гайсин) регіонального
сервісного центру МВС у Вінницькій області. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник
робіт з оцінки – ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк». Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів, станом на 26.03.2018: відновна – 230,19 грн; залишкова – 53,73 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,1
тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 10 площею
3,7 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Острівська,
4, територіальний сервісний центр № 0543 (на правах відділу м. Могилів-Подільський)
регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.
ua). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк». Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
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будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 26.03.2018:
відновна – 3 464,61 грн; залишкова – 0,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 2,2 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № ХLІ площею
47,6 м2 у підвалі 5-поверхового гуртожитку (літ. А), що не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Маяк» та належить до державної
власності. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Порика, 43. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432)
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Саленков В. А. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 11.06.2015: відновна – 12 918,74 грн; залишкова – 4 396,72 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 11 площею
17,3 м2 на 1-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Піщанської районної державної адміністрації. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 24615, Вінницька обл., Піщанський р-н, смт Піщанка, вул. Центральна
(колишня Леніна), 47. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Іордатій С. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 01.01.2018: відновна – 10 712,51 грн; залишкова –
71,62 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 42,95 м2 на 1-му поверсі 5-поверхового гуртожитку, що перебувають на
балансі державного навчального закладу «Гущинецьке вище професійне училище».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22434, Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Гущинці,
вул. Шевченка (колишня Леніна), 110. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Іващук А. П. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018: відновна – 4 102,58 грн; залишкова – 1 639,83 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини бу-
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дівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,2 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення вестибюля № 39 площею 5,14 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі з прибудовами, що перебуває на балансі регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17,
vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Комерційний Індустріальний
Банк». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 13.03.2018: відновна – 648,33 грн; залишкова – 177,27
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 8 площею
4,6 м2 на 2-му поверсі адміністративної будівлі з прибудовою (літ. А, а), що
перебуває на балансі регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин,
вул. Миколи Леонтовича, 55а, територіальний сервісний центр № 0544 (на правах
відділу м. Тульчин) регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17,
vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Комерційний Індустріальний
Банк». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 26.03.2018: відновна – 7 565,79 грн; залишкова – 2 030,16 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 46 площею
40,6 м2 на 2-му поверсі адмінбудинку, що перебуває на балансі Калинівського районного центру зайнятості. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22400, Вінницька обл.,
Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. В. Нестерчука, 43а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.
ua). Платник робіт з оцінки – Агропромислове науково-виробниче підприємство «Візит». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 30.04.2018: відновна – 7 821,66 грн; залишкова – 1 329,76 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,1 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
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 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 25 (12,4 м2),

част. № 14 (3,7 м2), загальною площею 16,1 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової
адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління
статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22800, Вінницька
обл., Немирівський р-н, м. Немирів, пров. Некрасова, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.
ua). Платник робіт з оцінки – Рубанська сільська рада. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом
на 01.01.2018: відновна – 23 597,00 грн; залишкова – 16 415,00 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,1 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2018.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 2 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла
Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Довженка
(колишня Ленінградська)/Острозького, 26/32. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник
робіт з оцінки – ФОП Поліщук О. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018: відновна – 674,28
грн; залишкова – 0,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
коридору № ХХХ площею 4,0 м2 на 3-му поверсі навчального корпусу № 1, що
перебуває на балансі Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла
Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Острозького, 32. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області
(0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Поліщук О. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.01.2018: відновна – 947,60 грн; залишкова – 0,00 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
коридору № 31 площею 4,0 м2 на 5-му поверсі навчального корпусу № 3, що
перебуває на балансі Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла
Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Острозького, 32. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області
(0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Поліщук О. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.01.2018: відновна – 1 615,80 грн; залишкова – 0,00 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 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 лютого 2018 р. за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкт 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.
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 та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація
про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) 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.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 10.07.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 16.07.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: приміщення АЗС з навісом (літера А-1)
загальною площею 79,0 м2, що перебуває за адресою: 45063, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Воля-Любитівська, вул. Луцька, 1а та обліковується на балансі Філії
«Волинський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45063, Волинська обл., Ковельський р-н,
с. Воля-Любитівська, вул. Луцька, 1а. 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: 0,67 га (пропорційний площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
Ковельський р-н, с. Воля-Любитівська. Цільове призначення земельної ділянки: для
будівництва та обслуговування споруд автосервісу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,2
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – АЗС. Особа – платник
робіт з оцінки: ТОВ «МЕГАТЕХ ГРУП».
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина Будинку проектних організацій площею 52,9 м2, що перебуває за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 та обліковується на балансі Волинської філії ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені
Ю. М. Білоконя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Кременецька, 38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 6492357,46 грн станом на 23.01.2017. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 30.06.2018. 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 – ТОВ «КОНТИНІУМ».
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина Будинку проектних організацій площею 91,8 м2, що перебуває за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 та обліковується на балансі Волинської філії ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені
Ю. М. Білоконя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Кременецька, 38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 6492357,46 грн станом на 23.01.2017. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 30.06.2018. 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 – СП «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА».
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина Будинку проектних організацій площею 86,2 м2, що перебуває за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Кременецька, 38 та обліковується на балансі Волинської філії ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 6492357,46 грн станом на 23.01.2017.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.06.2018. 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: ТОВ
«КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА-СЕРВІС».
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина Будинку проектних організацій площею 1 642,0 м2, що перебуває за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 та обліковується на балансі Волинської філії ДП УДНДІПМ «Діпромісто»
імені Ю. М. Білоконя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Кременецька, 38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди.
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Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 6492357,46 грн станом на 23.01.2017. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 30.06.2018. 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: ТОВ «ДИЗЕЛЬ ТРАНС КОМПАНІ».
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення лабораторного корпусу з прибудовою, гаражі і виробничі майстерні площею 80,9 м2, що перебувають за адресою: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 6 та
обліковуються на балансі державного вищого навчального закладу «Нововолинський
електромеханічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45400, Волинська
обл., м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір
земельної ділянки, усього: 2 760 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 6. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування лабораторного корпусу, виробничих
майстерень і гаражів. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 703005,69
грн станом на 07.02.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.06.2018. 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 – ФОП Осінкін Р. Б.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення головного корпусу
№ 2 площею 101,1 м2, що перебуває за адресою: 45100, Волинська обл., м. Рожище, вул. Незалежності, 62 та обліковується на балансі Рожищенського коледжу
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. З. Гжицького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45100, Волинська обл., м. Рожище, вул. Незалежності, 62. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)24-34-77. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,0915 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Рожище, вул. Незалежності, 62. Цільове призначення земельної
ділянки: для навчально-виробничих цілей. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 126287,16 грн станом на 13.02.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 30.06.2018. 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: ФОП Захарчук Л. Є.
 8. Найменування об’єкта оцінки: гідротехн. споруда Шлюз, Шацький р-н,
с. Піща та гідротехнічні споруди ставів: водовипуск № 39 нагульного ставу № 6,
водонапуск № 40 нагульного ставу № 6, контурна дамба нагульний став № 6, роздільна дамба нагульний став № 6, водовипуск № 37 нагульного ставу № 10, водонапуск
№ 38 нагульного ставу № 10, контурна дамба нагульний став № 10, роздільна дамба
нагульний став № 10, контурна дамба нагульний став № 11, роздільна дамба нагульний став № 11, водовипуск № 67 нагульного ставу № 13, водонапуск № 66 нагульного
ставу № 13, контурна дамба нагульний став № 13, роздільна дамба нагульний став
№ 13, водовипуск № 65 нагульного ставу № 8, водонапуск № 63 нагульного ставу
№ 8, водонапуск № 64 нагульного ставу № 8, контурна дамба нагульний став № 8,
роздільна дамба нагульний став № 8, водовипуск № 49 нагульного ставу № 8А, водонапуск № 48 нагульного ставу № 8А, контурна дамба нагульний став № 8А, роздільна
дамба нагульний став № 8А, водовипуск № 51 нагульного ставу № 8Б, водонапуск
№ 50 нагульного ставу № 8Б, контурна дамба нагульний став № 8Б, роздільна дамба
нагульний став № 8Б, контурна дамба нагульний став № 8В, роздільна дамба нагульний став № 8В, водонапуск № 41 нагульного ставу № 9, водовипуск № 42 нагульного
ставу № 9, водовипуск № 43 нагульного ставу № 9, контурна дамба нагульний став
№ 9, роздільна дамба нагульний став № 9, водовипуск № 77 нагульного ставу № 9А,
водонапуск № 76 нагульного ставу № 9А, контурна дамба нагульний став № 9А, роздільна дамба нагульний став № 9А, водонапуск № 44 нагульного ставу № 9Б, водовипуск № 45 нагульного ставу № 9Б, контурна дамба нагульний став № 9Б, роздільна
дамба нагульний став № 9Б, водовипуск № 47 нагульного ставу № 9В, водонапуск
№ 46 нагульного ставу № 9В, контурна дамба нагульний став № 9В, роздільна дамба
нагульний став № 9В, контурна дамба виросний став № 2, роздільна дамба виросний
став № 2, водовипуск № 56 виросного ставу № 2, водовипуск № 55 виросного ставу
№ 2А, водонапуск № 54 виросного ставу № 2А, контурна дамба виросний став № 2А,
роздільна дамба виросний став № 2А, водовипуск № 53 виросного ставу № 2Б, водонапуск № 52 виросного ставу № 2Б, контурна дамба виросний став № 2Б, роздільна
дамба виросний став № 2Б, водовипуск № 58 виросного ставу № 3, водонапуск № 57
виросного ставу № 3, контурна дамба виросний став № 3, роздільна дамба виросний
став № 3, контурна дамба виросний став № 4, роздільна дамба виросний став № 4,
водовипуск № 60 виросного ставу № 4, водонапуск № 59 виросного ставу № 4, водовипуск № 35 зимувального ставу № 20, водонапуск № 36 зимувального ставу № 20,
контурна дамба зимувальний став № 20, роздільна дамба зимувальний став № 20,
водовипуск № 33 зимувального ставу № 21, водонапуск № 34 зимувального ставу
№ 21, контурна дамба зимувальний став № 21, роздільна дамба зимувальний став
№ 21, водовипуск № 31 зимувального ставу № 22, водонапуск № 32 зимувального
ставу № 22, контурна дамба зимувальний став № 22, роздільна дамба зимувальний
став № 22, водовипуск № 3 зимувального ставу № 14, водонапуск № 4 зимувального
ставу № 14, контурна дамба зимувальний став № 14, роздільна дамба зимувальний
став № 14, водовипуск № 1 зимувального ставу № 15, водонапуск № 2 зимувального
ставу № 15, контурна дамба зимувальний став № 15, роздільна дамба зимувальний
став № 15, водовипуск № 10 зимувального ставу № 6, водовипуск № 11 зимувального
ставу № 7, водовипуск № 12 зимувального ставу № 8, водовипуск № 13 зимувального ставу № 9, водовипуск № 14 зимувального ставу № 10, водовипуск № 15 зимувального ставу № 11, водовипуск № 16 зимувального ставу № 12, водовипуск № 17
зимувального ставу № 13, водовипуск № 5 зимувального ставу № 1, водовипуск № 6
зимувального ставу № 2, водовипуск № 7 зимувального ставу № 3, водовипуск № 8
зимувального ставу № 4, водовипуск № 9 зимувального ставу № 5, водонапуск № 18
зимувального ставу № 1, водонапуск № 19 зимувального ставу № 2, водонапуск № 20
зимувального ставу № 3, водонапуск № 21 зимувального ставу № 4, водонапуск № 22
зимувального ставу № 5, водонапуск № 23 зимувального ставу № 6, водонапуск № 24
зимувального ставу № 7, водонапуск № 25 зимувального ставу № 8, водонапуск № 26
зимувального ставу № 9, водонапуск № 27 зимувального ставу № 10, водонапуск № 28
зимувального ставу № 11, водонапуск № 29 зимувального ставу № 12, водонапуск
№ 30 зимувального ставу № 13, контурна дамба зимувальний став № 1, контурна
дамба зимувальний став № 10, контурна дамба зимувальний став № 11, контурна
дамба зимувальний став № 12, контурна дамба зимувальний став № 13, контурна
дамба зимувальний став № 2, контурна дамба зимувальний став № 3, контурна дамба
зимувальний став № 4, контурна дамба зимувальний став № 5, контурна дамба зимувальний став № 6, контурна дамба зимувальний став № 7, контурна дамба зимувальний став № 8, контурна дамба зимувальний став № 9, роздільна дамба зимувальний
став № 1, роздільна дамба зимувальний став № 10, роздільна дамба зимувальний
став № 11, роздільна дамба зимувальний став № 12, роздільна дамба зимувальний
став № 13, роздільна дамба зимувальний став № 2, роздільна дамба зимувальний
став № 3, роздільна дамба зимувальний став № 4, роздільна дамба зимувальний став
№ 5, роздільна дамба зимувальний став № 6, роздільна дамба зимувальний став № 7,
роздільна дамба зимувальний став № 8, роздільна дамба зимувальний став № 9, водопостачальний канал (ВК-1) № 84, водопостачальний канал (ВК-2) № 85, водопостачальний канал (ВК-3) № 86, скидний канал (СК-1) № 87, скидний канал (СК-2) № 88,
скидний канал (СК-3) № 89, центральний водопостачальний канал (ЦВК) № 83, водовипуск № 62 нагульного ставу № 5, водонапуск № 61 нагульного ставу № 5, контурна
дамба нагульний став № 5, роздільна дамба нагульний став № 5, що перебувають за
адресою: Волинська обл., Шацький р-н, в межах земель Піщанської сільської ради та
обліковуються на балансі Державного підприємства «Укрриба». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Волинська обл., Шацький р-н, в межах земель Піщанської сільської
ради. 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. Місце розташування земельної ділянки: Шацький
р-н, в межах земель Піщанської сільської ради. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,0
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: гідротехнічні споруди. Особа – платник
робіт з оцінки – ТзОВ «Шацьк-риба».
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 року
№ 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному конверті
по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою 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 потрібно подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення
конкурсу (включно).

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

 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 36,3 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Тітова, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – Релігійна Громада Святої великомучениці Катерини парафії Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 40,8 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля (Кірова), 129а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Більченко Н. 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.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 90,19 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля (Кірова), 46. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП «Професіонал». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Тітова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Павленко Т. Б. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель.
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 58,01 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Тітова, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник –ТОВ «Клініка довголіття». Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: Державна податкова інспекція у Чечелівському районі
м. Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Чопчіян А. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 124,4 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Авіаційна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Лопаєв О. 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.
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення друкарні площею
648,7 м2 та асфальтобетонний майданчик площею 8,0 м2. Балансоутримувач: ДП
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Жовті
Води, вул. Першотравнева, 5а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –ТОВ «Підприємство Норма». Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель та майданчики.
 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 114,75 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Е-Лайн».
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: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
26,4 м2. Балансоутримувач: ДП «Криворізький державний цирк». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 10. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник –ФОП Тьоплий А. С. 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: частина даху площею 12,0 м2. Балансоутримувач:
ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро,
просп. О. Поля, 129а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 1,21 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 141,2 м2.
Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 116а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Колчанов М. С. 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 площею 23,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Тітова, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Жабровський П. 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.
 14. Назва об’єкта: частина даху площею 14,0 м2. Балансоутримувач: ДФ ДП
«Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженернотехнічних і екологічних вишукувань 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 – ТОВ
«лайфселл». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,21
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 44,2 м2.
Балансоутримувач: ПАТ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Одеська, 2а. 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, повинні 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.

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: нежитлові приміщення площею 94,8 м2 будівлі паспортного столу (літ. А-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Героїв України, 67. Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в
Житомирській області (м. Житомир, бульвар Старий, 5/37). 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 поліції охорони в Житомирській області. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 51,5 м2 будівлі основної з прибудовами (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
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м. Коростишів, вул. Різдвяна, 7. Балансоутримувач: Головне управління Національної
поліції в Житомирській області (м. Житомир, бульвар Старий, 5/37). 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 поліції охорони в Житомирській
області. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 66,26 м2 будівлі паспортного столу (літ. А-4) та будівля гаражів площею 48,6 м2 (літ. В). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. І. Франка, 3а.
Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в Житомирській області
(м. Житомир, бульвар Старий, 5/37). 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 поліції охорони в Житомирській області. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 4: двоповерхова адміністративна будівля (літ. А) площею 1 035,1 м2 та будівля прохідної (літ. Б) площею 34,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, просп. Незалежності, 10б. Балансоутримувач: Філія «Житомиркомундорпроект» Державного підприємства «Державний науково-дослідний
та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція» (м. Житомир, просп.
Незалежності, 10б). 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 БК «Міленіум». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2 200,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – окремі будівлі, зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням – нерухомість
комплексного використання (об’єкти, які поєднують два і більше видів функціонального призначення).
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлові приміщення площею 34,1 м2 на 8-му поверсі
восьмиповерхової будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. М. Сціборського, 6а. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Житомир і житомиряни». 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 № 6: нежитлові приміщення площею 48,3 м2 на 2-му поверсі
двоповерхового учбового корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Селецька, 5. Балансоутримувач: Центр професійно-технічної освіти м. Житомира (м. Житомир, вул. Селецька, 5). 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 – ТОВ «Технічний ліцей». 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.
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) 4-04-18).

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

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 103-108 на плані) загальною площею 29,8 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А') поліклініки, лікарні
літ. А, А', Д. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12. Балансоутримувач: Державна установа «Територіальна медичне об’єднання
Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області». Мета проведення
незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Дербак М. А. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400 грн. Строк
виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення магазину (поз. 43 за
планом) площею 25,8 м 2 на першому поверсі будівлі літ. А навчальнолабораторного корпусу літ. «АА'». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Олеоленко Л. О. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Подібними до об’єкта
оцінки є: приміщення, частини будівель торговельно-адміністративної нерухомості,
торговельної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400
грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції: пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку
їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 27 червня 2018 року 16.00 (включно).
Конкурс відбудеться 05 липня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта з метою
визначення розміру збитків, нанесених державі

 Назва об’єкта оцінки: фільтр-поглинач (ФП-300) – 1шт.; вентилятори витяжної, приточної системи вентиляції – 6 шт. (П1-У4-70 № 5 – 1 шт., П2-У4-70
№ 3,15 – 1 шт., П3-У4-70 № 5 – 1шт., В1-У4-70 № 4 – 1 шт., В2-У4-70 № 4 – 1
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шт., В3-У4-70 № 3,15 – 1 шт.); унітаз – 1 шт.; насос відкачки – 1 шт.; резервуар
для збору фекальних вод – 1 шт.; герметичні двері – 2 шт.; електроприлади,
пусковий агрегат дизель-генератора ДГМА-25/3, якими було укомплектовано
сховище (інвентарний № 1011502/1, обліковий № 28098), яке в процесі приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Вуглецевий композит», але залишилося
на його балансі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе,
31а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, що призвели
до завдання майнової шкоди державі, в результаті знищення державного майна. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 8 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
визначення розміру збитків за подібністю об’єкта, нестача, знищення або псування
якого призвело до завдання збитків державі. Контактні телефони: відділу управління
корпоративними правами та державним майном (061) 226-07-94 (81), відділ оцінки
(061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу, назву
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної
діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту
оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б
одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів
є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10) до
15.00 27.06.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 05.07.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

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

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: державне майно: база відпочинку «Ентузіаст»,
а саме: будівля спального корпусу (Літ. А-3) площею 1 042,0 м2, будівля спального
корпусу № 2 (Літ. А`-3) площею 1 035,9 м2, будівля їдальні (Літ. Б-1, Б`-1) площею
932,9 м2, будівля прохідна (Літ. В-1) площею 14,4 м2, будівля господарчого блоку (Літ.
Г-1) площею 79,8 м2, будівля адміністративного корпусу (Літ. Д-3) площею 1 383,3 м2,
будівля сараю (Літ. Ж-1) площею 4,8 м2, огорожа № 1, ворота металеві (2 од.), водоприймальник № 2 (3 од.), замощення № 3, ТП № 4, холодильник промисловий № 5,
колодязь № 6, ємність для води № 7, ангар металевий (Літ. Е-1) площею 415,8 м2,
пожежна водойма № 8, душ металевий № 9, вбиральня № 10; вигрібна яма № 11,
замощення бетонне № 12, навіс. труби металеві № 13, замощення бетонне № 14.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка,
вул. Коса Пересип, 98. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Регіональний торгово-сервісний центр сільгоспмашин «Агротехпостач». Платник робіт з оцінки: ФОП Колєснік О. В. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 15 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
комплекс будівель та споруд, за функціональним призначенням: нерухомість готельного, рекреаційного та санаторно-курортного призначення; об’єкти, що належать до
рухомого майна, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
1 712,3 м2 будівлі основної частини (Літ. А ІV НЖ), а саме: нежитлове приміщення
№ 7 (у складі частин з № 1 до № 36 включно) площею 748,4 м2 першого поверху; нежитлове приміщення № 7 (у складі частин з № 37 до № 66 включно) площею 453,7 м2
другого поверху; нежитлове приміщення № 7 (у складі частин з № 67 до № 97 включно)
площею 254,2 м2 третього поверху; нежитлове приміщення № 7 (у складі приміщень
з № 98 до № 127 включно) площею 256,0 м2 четвертого поверху, що перебувають на
балансі ПрАТ «Завод «Прилив» та не увійшли до його статутного капіталу при приватизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична, 2а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Хасат – Україна». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель;
за функціональним призначенням: виробнича, виробничо-складська нерухомість та
адміністративна нерухомість.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 84 та частини приміщень спільного користування № 142, 136 загальною площею 83,0 м2 (у тому
числі 5,4 м2 – площа спільного користування), вбудовані в другий поверх будівлі Вільнянського ВуПЗ, Літ. А-3, інвентарний № 1302090045, реєстровий
номер 21560045.800.АААЖЖБ261. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 16. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Платник робіт
з оцінки: Запорізький науково-дослідний центр продуктивності агропромислового
комплексу. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням:
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх гуртожитку нежитлові приміщення № 103 (приміщення 1 площею 7,2 м2); приміщення № 106 (у
складі приміщень № 1 площею 11,3 м2; № 2 площею 11,1 м2) та частина площі
сумісного користування 4,0 м2, загальною площею 33,6 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Боріванов В. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 800 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини приміщень будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення одноповерхової виробничої будівлі (літера А-1, приміщення з № 1 до № 7 включно), інв.
№ 5467, загальною площею 464,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Енергодар, вул. Промислова, 129. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Відокремлений підрозділ
«Запорізька АЕС», код за ЄДРПОУ 19355964, ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ
24584661. Платник робіт з оцінки: ФОП Бобков О. Є. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 3 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини
будівель; за функціональним призначенням: виробнича, виробничо-складська або
складська нерухомість
 6. Назва об’єкта оцінки: частина замощення із залізобетонних плит І, реєстровий номер 36415134.4.ММСФОО014, загальною площею 6,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Новогупалівка,
вул. Центральна (Леніна), 44. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати метою продовження терміну
дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління водного господарства Запорізького обласного управління водних ресурсів. Платник
робіт з оцінки: ФОП Каравай К. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2 800 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини замощення, зокрема порівняної площі до 20 м2.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № ХІХ (у складі
приміщення № 3, частини приміщення № 1 площею 1,89 м2, частини приміщення
№ 2 площею 12,84 м2) та частини сходової клітки ІV площею 2,05 м2, загальною

площею 34,01 м2 підвального поверху чотириповерхового житлового будинку
(Літ. А-4), реєстровий номер 186542.44.ААБААЕ445, що перебуває на балансі АТ
«Запорізький завод феросплавів» та не увійшло до його статутного капіталу при приватизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 11. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Платник робіт з
оцінки: Спілка ветеранів Афганістану Запоріжжя. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2 800 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель;
за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх адміністративної будівлі
(Літ. А, інвентарний № 10310697, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ935)
нежитлові приміщення: № 1-12 площею 8,6 м2, № 1-13 площею 20,5 м2, частини приміщення спільного коридору № 1-2 площею 16,0 м2, загальною площею
45,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., смт Новомиколаївка,
вул. Космічна, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Платник робіт з оцінки: Головне територіальне управління юстиції у
Запорізькій області. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення ІV загальною площею
168,4 м2 підвального поверху житлового будинку (Літ. В-4). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Базарна, 14в. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди, укладеного Запорізьким державним підприємством
«Радіоприлад» з ТОВ фірмою «ВІТАДЕНТ, ЛТД» за погодженням регіональним відділенням розміру орендної плати. Платник робіт з оцінки: ТОВ фірма «ВІТАДЕНТ, ЛТД».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що
проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу, назву
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної
діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту
оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б
одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів
є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен
перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті
на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10) до
15.00 27.06.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 05.07.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Приміщення загальною площею 22 м2 (кімнати № 47, 48) на третьому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі Головного
управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська
обл., м. Коломия, вул. Шевченка, 23. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – Коломийський районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді.
 2. Приміщення загальною площею 15,0 м2: частина даху та горища площею 10,0 м2 та приміщення спільного користування площею 5,0 м2 адміністративної будівлі, що обліковується на балансі державної установи «Інститут охорони
ґрунтів України» Івано-Франківської філії ДУ «Держгрунтохорона» області, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – ТОВ «Лайфселл».
 3. Приміщення загальною площею 329,4 м2, в тому числі: частина приміщення першого поверху загальною площею 88,4 м2 та підвальне приміщення загальною площею 241,0 м2 адмінбудівлі, що обліковується на балансі ІваноФранківського філіалу державного підприємства «Державний науково-дослідний
та проектно-вишукувальний інститут «НДІ ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 29. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ТОВ «Чисте Прикарпаття».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з
оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт нерухомого майна – 3 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 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); копії кваліфікаційних документів оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання
послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
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У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

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

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адміністративної будівлі загальною площею 53,5 м2 за адресою: Кіровоградська обл., смт Устинівка,
вул. О. Мазуренка (Леніна), 56, що перебувають на балансі Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача
Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Устинівка, вул. О. Мазуренка (Леніна), 56.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018 Площа земельної ділянки: інформація уточнюється. Місце розташування земельної ділянки: смт Устинівка,
вул. О.Мазуренка (Леніна), 56. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Устинівська
селищна рада (тел. (066) 895-03-86 Рябовол Оксана Сергіївна). Подібними об’єктами
є нежитлові приміщення адміністративного призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650, застосовується ФДМУ якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки
менша встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про
публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені у
пунктах 5 – 10 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де строк виконання
робіт не перевищує 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної документації
та інформації про об’єкт оцінки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті до кімн. 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до
09.07.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 13 липня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській
області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 708.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів малої приватизації

 1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – будівля гаража площею 23,8 м2
за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. 50 років Жовтня, 17, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському районі Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача Управління
Державної казначейської служби України в Онуфріївському районі Кіровоградської
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка,
вул. 50 років Жовтня, 17. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018 Площа земельної
ділянки: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: смт Онуфріївка,
вул. 50 років Жовтня, 17. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (тел. (0522) 33-23-38). Подібними об’єктами є: будівлі
виробничого призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта
нерухомого майна, становить 2,5 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – кран баштовий КБ-100.3А1, інв.
№ 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106 за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, що перебуває на балансі приватного
акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал». Найменування балансоутримувача Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання
«Етал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його продажу. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Кіровоградській області (тел. (0522) 33-23-38). Подібними об’єктами є:
обладнання за функціональним призначенням подібне до об’єкта оцінки. Очікувана
ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця для оцінки об’єкта оцінки, становить 1,6 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – кран баштовий КБ-309, інв.
№ 031623, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098 за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, що перебуває на балансі приватного
акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал». Найменування балансоутримувача Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання
«Етал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його продажу. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Кіровоградській області (тел. (0522) 33-23-38). Подібними об’єктами є:
обладнання за функціональним призначенням подібне до об’єкта оцінки. Очікувана
ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця для оцінки об’єкта оцінки, становить 1,6 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650, застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки
менша, встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про
публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спе-

18 червня 2018 року

ціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у пунктах 5 – 10 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.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де строк виконання
робіт не перевищує 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної документації
та інформації про об’єкт оцінки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кімнату 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до
09.07.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 13 липня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – трансформаторна підстанція. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Бродівський р-н, за межами с. Лагодів,
урочище Шкільне, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості ліквідації з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу
(032) 255-38-55 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Платник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 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, – 2,4 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є
об’єкти незавершеного будівництва.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні
до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до
Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
255-38-55.
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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 249,4 м2 на першому та п’ятому поверхах п’ятиповерхової будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Балансоутримувач: Державний університет телекомунікацій. 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. Володимира Великого, 33. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ
«НВКП «Спаринг-Віст».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 37,2 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Балансоутримувач:
Державний університет телекомунікацій. 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. Володимира Великого, 33. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ
«НВКП «Спаринг-Віст».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (№ 331) на шостому поверсі будівлі загальною площею 50,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут»
ДП МОУ «Центральний проектний інститут». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Спас Ростислав Ігорович.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 262 – 264) на
п’ятому поверсі будівлі загальною площею 50,2 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний
інститут» ДП МОУ «Центральний проектний інститут». 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. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Приватний
навчальний заклад «Логос Кідс Академі».
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (кімн. № 137,
138, 139) загальною площею 67,8 м2 на другому поверсі двоповерхового виробничого корпусу № 1. 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 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. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Кіномайдан».
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (на поверховому плані № 8) загальною площею 40,6 м2 поверсі чотириповерхової будівлі адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Д. Апостола, 9а. Балансоутримувач: Західно-Українська геофізична розвідувальна
експедиція. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Д. Апостола, 9а. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «ВЕСТА ТЕРМ».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 132,1 м2
у будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кушевича, 5. Балансоутримувач: Київський національний університет культури та мистецтв. 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. Кушевича, 5. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури».
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 1, 3-8, 14-21)
у виробничій будівлі (літ. «Б-1») загальною площею 437,2 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП «НДІ «Система».
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 – ПрАТ «Світ друку».
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі стоматологічного медичного центру загальною площею 1,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Балансоутримувач: ЛНМУ
імені Данила Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об'єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Пекарська, 69а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Падковський Юрій Володимирович.
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 – 8 – 3 000,00 грн, для
об’єкта № 9, – 2 400,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, 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 об’єктів № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо), для об’єкта № 8 – приміщення, частини будівель
(виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість); для об’єкта № 9 –
приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні
до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до
Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

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

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт соціально-культурного призначення – база
відпочинку «Гребенів» (два дерев’яні щитові будиночки). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Автотранспортне підприємство «Західводбуд».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сколівський р-н, с. Гребенів. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом викупу. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації) Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об'єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2018. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 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, – 2,2 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні
до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до
Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Тел.: (032) 255-41-71, 255-38-55.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина дворового покриття у блоку служб. прим.;
частина будів. та споруд.; частина покриття ділянки спецпричалу; частина
будів. та споруд; частина відкр. складск. площадки для контейн.; частина
адм-побут. будівлі, загальною площею 12 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 2; вул. Сухолиманська, 35, 31б,
73; с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 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. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Задорожний
Микола Павлович (код за ЄДРПОУ 2093122078); тел. 099-454-091.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення підвалу загальною площею
37,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа,
1/1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення 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. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (код
за ЄДРПОУ 19349403); тел. 729-31-62.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі санвузла в тилу причалу № 7 загальною площею 53,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, Митна площа, 1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
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СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 9,9 м2
(балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Об’єкт оцінки розташований на
2-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
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м. Суми, вул. Кузнечна, 2. 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 – Громадська організація «Спілка ветеранів АТО Сумської області». 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
29,8 м2 (балансоутримувач – Головне управління статистики України Сумської області). Об’єкт оцінки розташований на 2-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Горького, 14а. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження дії договору 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 фірма «Укрпромупровадження ЛТД». 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 (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість).
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 провадження 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.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції 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 строку 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 04 липня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 26 червня 2018 року (включно).

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

2

30.06.2018

3

Дата
оцінки

30.06.18

1

Залишкова вартість
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
Частина приміщення закритого складу для збеРинкова
6 877,00
рігання матеріалів під літ. К, поз. 1-5, площею
9,9 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів
Частина приміщень автомобільної ваги під літ.
Ринкова
20 332,00
О, поз. 1-3, ІІ, загальною площею 19,7 м2 за
адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що
перебуває на балансі Тернопільського обласного
управління водних ресурсів
Частина нежитлового приміщення загальною
Ринкова
1 038,76
площею 5,17 м2 ліфтового холу на четвертому
поверсі семиповерхового навчального корпусу
№ 5 юридичного факультету Тернопільського
національного економічного університету за
адресою: вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету
Нежитлове приміщення поз. 4-3 площею 11,6 м2
Ринкова
2 048,00
та частка площі спільного користування 2,4 м2,
разом 14,0 м2 на 4-му поверсі лабораторного
корпусу за адресою: вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського
обласного управління водних ресурсів
Частина нежитлового приміщення загальною
Ринкова
483,20
площею 8,0 м2 (у тому числі 2,0 м2 – площа
спільного користування) першого поверху головного навчального корпусу за адресою: вул.
М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на
балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
Частина нежитлового приміщення загальною
Ринкова
0,00
площею 8,0 м2 (у тому числі 2,0 м2 площа спільного користування) другого поверху головного
навчального корпусу № 3 (ПВПК) за адресою:
вул. Винниченка, 10, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного
педагогічного університету ім. В. Гнатюка
Частина нежитлового приміщення загальною
Ринкова
483,20
площею 8,0 м2 (в тому числі 2,0 м2 площа спільного користування) третього поверху головного
навчального корпусу за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на балансі
Тернопільського національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка
Частина приміщення першого поверху площею
Ринкова
45 307,67
110,0 м2 будинку діагностики та огляду транспорту за адресою: вул. Стрийська, 3, с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл.,
що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області
Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

30.06.18

№
з/п

30.06.18

4

30.06.18

5

30.06.2018

6

30.06.18

7

8

30.06.18

об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 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. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень –
червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «МЕТАЗЮКРАЙН КОРП
ЛТД» (код за ЄДРПОУ 19349403); тел. 729-31-62.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху інженерного корпусу ІВЦ загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чорноморськ, вул. Праці, 6. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення 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. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «АЙС ТЕРМ» (код за ЄДРПОУ 37089346); тел. 743-97-04.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на четвертому
поверсі адміністративно-побутової будівлі з прибудовою до їдальні, частина
нежитлових приміщень першого поверху будівлі митно-складського комплексу, загальною площею 22,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 2, вул. Транспортна, 30. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення 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. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України» (код за ЄДРПОУ
38727770); тел. (04868) 9-17-60.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина складської площі в тилу причалу № 28
загальною площею 717 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Одеський торговельний морський порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Митна площа, 1/3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 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. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Новотех-Термінал» (код за ЄДРПОУ
33139052); тел. (096) 831-61-61.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3-20, 22, 23, 33, 32, 34,
35 лісопильного цеху загальною площею 1 029,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 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. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «Снік Вуд Індастрі» (код за ЄДРПОУ 32901525); тел. 759-98-91.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 43, 24, 25, 26 лісопильного цеху, № 2, 3, 4 автобоксів, № 8 автомайстерні, № 13, 12, 11, 16, 17, 18,
9, 15 майстерні, промислового цеху Ф, загальною площею 840,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 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. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АЙСАЛ» (код за ЄДРПОУ
25420275); тел. 759-98-91.
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення магазину загальною площею 45,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Ізмаїльський
річковий порт «Дунайсудносервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Ізмаїл, вул. Севастопольська, 24. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 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. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Кокош Марина
Владиславівна (код за ЄДРПОУ 3283811580); тел. (098) 876-84-86.
 10. Назва об’єкта оцінки: майданчик № 1 з бетонним покриттям загальною
площею 340,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Левітана, 46а. 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. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Громадська організація «ЗА РУЛЕМ» (код за
ЄДРПОУ 20992989); тел. (096) 969-11-36.
 11. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівлі складів матеріалів (літ.
В), інв. № 311, площею 115,6 м2, одноповерхова будівля літ. «Д», інв. № 35,
площею 20,3 м2, загальною площею 135,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Південно-Українське державне виробниче підприємство
по інженерним розвідуванням для будівництва». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 40/42. 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: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 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: Іноземне підприємство «СЖС Україна» (код за ЄДРПОУ 14367709); тел. 786-96-00.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина стіни другого поверху гуртожитку № 2
загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ОНУ
імені І. І. Мечнікова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 64. 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.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Мартинчук Олександр Васильович (код за
ЄДРПОУ 2913316158); тел. (097) 268-62-79.
 13. Назва об’єкта оцінки: гараж з оглядовою ямою літ. «Е.е». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки : 66302, Одеська обл., м. Подільськ, вул. Соборна, буд. 85
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати. Телефон замовника конкурсу: (048) 728-36-33, (048) 722-02-26, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@dkrs.gov.ua. Основні види продукції (послуг), що
виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): –. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
–. Кількість земельних ділянок : 3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): –.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 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 всіх об’єктах
наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по
об’єктах оцінки № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13 вище 6 630 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по
об’єкту оцінки № 11 вище 15 000 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по
об’єкту оцінки № 13 вище 6 800 гривен комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 05.07.2018.
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 11.07.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон для довідок
(048) 731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.

Вид
вартості

Платник
ТОВ «СТЕН»

ТОВ «СТЕН»

ФОП Андрушко Андрій Зіновійович

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.

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

 1. Об’єкт: частина даху площею 5,0 м2 та частина коридору п’ятого поверху площею 6,0 м2 будівлі навчального корпусу гідромеліоративного факультету,
що перебувають на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за
адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська (Рози Люксембург), 23. Замовник: РВ ФДМУ в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПрАТ «Київстар». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 30.06.2018. Об’єкти, що
будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно
до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: конструктивні частини будівель,
призначені для розміщення передавальних пристроїв.
 2. Об’єкт: частина нежитлового приміщення технічного поверху площею
5,2 м2 та частина даху площею 2,0 м2 у будівлі гуртожитку № 3, що перебувають
на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 44. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПрАТ «Київстар». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки 30.06.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як
такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: конструктивні частини будівель, призначені для розміщення
передавальних пристроїв.
 4. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення цокольного поверху загальною площею 260,39 м2 та вбудовані нежитлові приміщення першого поверху
загальною площею 415,8 м2 у двоповерховій будівлі, що перебуває на балансі
Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
20. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП
Жмак Тетяна Олександрівна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 30.06.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі,
що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до
Положення: нерухомість для закладів громадського харчування.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж: для нерухомого майна
(нежитлових приміщень, нерухомого майна для встановлення передавальних пристроїв тощо) – 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 року № 47), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 5
до Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент, та строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних
в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів
(загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність
кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі»,
спеціалізація «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них»), які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ТОВ «ОртоХаус»

ФОП Буняк Віталій Ігорович
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ФОП Буняк Віталій Ігорович

ФОП Шоломейчук Сергій
Анатолійович

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, 6, 7, 8 – 2 100,00 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, 6, 7, 8 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 2, 8 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської або складської нерухомості; об’єктами, подібними до об’єкта оцінки № 3, – нерухоме майно – приміщення,
частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів; об’єктами, подібними до об’єктів оцінки № 4, 5, 6, 7, – нерухоме майно – окремі
будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної,
торговельної нерухомості та нерухомості для закладів громадського харчування.
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.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для надання послуг з оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: частина приміщення коридору (1-7) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі адміністративно-навчального корпусу (літ. А),
що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 58000,
м. Чернівці, вул. Банкова, 1. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу (0372)
55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 16,55 грн станом на
31.05.2018. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: частина цокольного поверху будівлі гуртожитку (літ. А) загальною площею 107,1 м2, що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Чернівецький політехнічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 58000, м. Чернівці,
вул. П. Каспрука, 8. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон
замовника конкурсу (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 16 952,54 грн станом на
31.05.2018. Розмір земельної ділянки, усього: 0,9226 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 8. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: по об’єкту
оцінки № 1 – фізична особа – Саінчук Галина Петрівна, по об’єкту оцінки № 2 – юридична особа – Чернівецький обласний осередок громадської організації «Асоціація
спортивного танцю України».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів про надання послуг
з оцінки майна, очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єктів, яка буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців – 2,0 тис. грн. (по
кожному з об’єктів).
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки 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 в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати 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 (відповідно до Розділу 1
Положення) 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, калькуляцію
витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строк виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є приміщення, частини будівель, які
призначені для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 є приміщення, частини будівель.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб‘єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.
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41
42
43
44
45

ПП «Енергомакс»
ТОВ Експертна фірма
«ГудВілл»
ТОВ «Компанія «Експерт
Консалтинг»
ТОВ Експертна фірма
«ГудВілл»
ФОП Чебаков О. І.
ПП «Енергомакс»

Вартість
робіт/строк
виконання
ФОП Мо- Переможець
конкурсу
кров О. П.
ПП «Радикал»
ФОП Дрозд Ю. О.
ТОВ «СВК»

2 100/5

2 150/4

2 000/4

ПФ «Бонс»

4 Нежитлове приміщення – частина холу на першому поверсі
чотириповерхового навчального корпусу факультету
управління і бізнесу (інв. № 84354, літ. «А-4») загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка,
3а, що перебуває на балансі Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету
5 Нежитлове приміщення – частина холу на першому поверсі
різноповерхового (5-6 поверхів) головного корпусу (інв.
№ 58545, літ. «А-5») загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, що перебуває на
балансі Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету

2 150/2

1 Нежитлове приміщення – частина покрівлі 3-поверхової
адміністративної будівлі, інв. № 0005, літ. «А-3», загальною площею 22,11 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кривоконівська, 30, на
балансі ДП «ХНДІТМ»
2 Нежитлове приміщення – кімната № 063 та частина кімнати
№ 051 площею 12,6 м2 в підвалі 5-поверхової адміністративної
будівлі, інв. № 101310071, літ. «А-5», реєстровий
№ 40108599.2.АААДИБ107, загальною площею 17,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 5, на балансі ГУНП в
Харківській області
3 Нежитлове приміщення – кімнати № 3, 4 та частина
кімн. № 1 місць загального користування (фойє) площею
6,5 м2 на першому поверсі 2-поверхової адміністративної
будівлі, інв. № 101310011, літ. «Г», реєстровий
№40108599.2.СКСКАЖ1134, загальною площею 17,1 м2
за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 31,
що перебуває на балансі ГУНП в Харківській області

2 100/4

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, телефон)

Мета
проведення
оцінки
Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
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Редактор В. П. Борківська, тел. (044) 200-36-58, 200-35-01
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81

!

Вартість
робіт/строк
виконання
ТОВ БГ «Співдруж- ТОВ «Незалежна Переможець
ність»
профгрупа»
конкурсу
ТОВ «Консулат»

ФОП Мокров
О. П.

ПП «Радикал»

ТОВ «СВК»

ПФ «Бонс»

2 360/3
2 360/5
2 100/4
2 300/2
2 150/4
2 400/4

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 10.05.2018
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ПП «КБ «Експерт» по об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею 481,0 м2
першого та другого поверхів триповерхової будівлі, що перебувають на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів,
вул. Івана Мазепи, 4а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 130 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП ЕФ «Експерт-плюс» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 183,6 м2 одноповерхової адмінбудівлі та гаража площею 51,9 м2, що перебувають на балансі Менського
районного центру зайнятості, за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Семашка,
8 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 890 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту: нежитлові приміщення площею
142,56 м2 будівлі складу № 549, що перебувають на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Чернігівська обл., смт Десна, вул. Ювілейна,
7 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 130 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

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

Нежитлові приміщення – кімн. № 501 – 526 на 5-му поверсі
5-поверхового адміністративно-виробничого корпусу, інв. № 1,
літ. А-5, загальною площею 1108,2 м2, за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 5, що перебувають на балансі ДП «Південдіпрошахт»

2

Нежитлові приміщення – кімн. № 601 – 613, 701 – 715, 801 –
819, 901 – 917, 1001 – 1018 на 6-10 поверхах 11-поверхового
інженерно-лабораторного корпусу, інв. № 1.1, літ. А-11, загальною площею 3 943,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна
набережна, 2, що перебувають на балансі ДВП НДІ «УкрЕМП»

3

Нежитлове приміщення – кімн. № 4, 7, 8 на четвертому
поверсі та кімн. № 16, 17 на третьому поверсі 5-поверхового
адміністративного корпусу, інв. № 2, літ. В-5, загальною
площею 171,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька,
25, що перебуває на балансі Державної установи «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»,
00209740, тел.: (057) 700-01-23, (057) 700-48-25
Нежитлові приміщення – частина кімнати № 18 на 1-му
поверсі 2-поверхового учбового корпусу № 2 (майстерня), інв.
№ 110310005, літ. за техпаспортом 3-2, загальною площею
53,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 37,
що перебувають на балансі ДПТНЗ «ЦПТО № 3 м. Харкова»,
02547910, (057) 264-77-75
Нежитлове приміщення – частина зали (за техпаспортом
№ 11 – 15) площею 13,0 м2, кабінет (за техпаспортом № 11 –
16) площею 4,6 м2, кабінет (за техпаспортом № 11 – 18)
площею 5,3 м2 на цокольному поверсі 3- поверхового будинку
з триповерховою надбудовою у центральній частині та двома
4-поверховими прибудовами, що є пам’яткою архітектури, літ.
за техпаспортом «А-3-6», інв. № 10310011, загальною площею
22,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебувають на балансі Харківського національного медичного
університету, 01896866, тел. (057) 707-73-80
Нежитлові приміщення: кімн. № 8 (площею 45,63 м2), кімн.
№ 9 (площею 21,34 м2) та частини коридорів № 1 (площею
3,12 м2), № 3 (площею 7,77 м2), № 4 (площею 5,35 м2), № 7
(площею 7,64 м2) на першому поверсі 2- поверхової будівлі
«Будівля їдальні – корпус 50», інв. № 37018, загальною площею
90,85 м2 за адресою:м. Харків, вул. Рудика, 8, що перебувають на балансі Державного науково-виробничого підприємства
«Об’єднання Комунар», 14308730, 61070, м. Харків, вул. Рудика,
8, тел. (057) 707-01-72
Нежитлові приміщення – приміщення зали (за техпаспортом
№ 11 – 10) площею 62,7 м2, приміщення зали (за техпаспортом № 11 – 11) площею 16,0 м2, приміщення коридору
(за техпаспортом № 11 – 34) площею 6,3 м2 на цокольному
поверсі 3-поверхового будинку з триповерховою надбудовою
у центральній частині та двома 4-поверховими прибудовами,
що є пам’яткою архітектури, літ. за техпаспортом «А-3-6», інв.
№ 10310011, загальною площею 85,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Трінклера, 6, що перебувають на балансі Харківського
національного медичного університету
Гідротехнічні споруди у кількості 110 од. за адресою: Харківська
обл., Печенізький р-н, смт Печеніги, що перебувають на балансі
ДП «Укрриба»

4

5

6

7

8

Переможець
конкурсу
ФОП Сорокіна
І. М.

Вартістьробіт/
строк виконання

5 360

ФОП Щаслива Н. З.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 10.05.2018
Частина даху нежитлового приміщення площею 50,0 м2. м. Львів, вул. Патона, 1. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 680 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі
будівлі під літерою «Б-3» новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ПП «Леда». Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення № 10 загальною площею 14,6 м2 на першому
поверсі стоматологічного центру літ. «А-5». м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 450 грн.
Нежитлове приміщення площею 10,3 м2 на цокольному поверсі двоповерхової будівлі. Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 172,35 м2 на першому поверсі
одноповерхової будівлі. м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська
консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 000 грн.
Окреме майно – гараж, А-1 загальною площею 42,7 м2. Львівська обл., м. Сокаль,
вул. Сонячна, 5а, гар. 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 260 грн.

1

ФОП Дрозд
Ю. О.

ТОВ Експертна фірма
«ГудВілл»
ТОВ Експертна фірма
«ГудВілл»
ФОП Чебаков О. І.

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

ПП «Радикал»

ТОВ «Компанія «Експерт
Консалтинг»
ФОП Чебаков О. І.

№
з/п

ТОВ «Незалежна
профгрупа»

ТОВ «Компанія «Експерт
Консалтинг»
МПП «Виробнича фірма
«Науктехпроект»
ТОВ Експертна фірма
«ГудВілл»
ТОВ Експертна фірма
«ГудВілл»
ПП «ЕНЕРГОМАКС»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди, що відбувся 26.04.2018
№
з/п

2 300/4

2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
2
2
2

ТОВ «АКЦ «Епрайзер»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди, що відбувся
03.05.2018

ФОП Мокров О. П.
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ТОВ «Компанія «Експерт
Консалтинг»
ТОВ «Реноме Груп»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 07.05.2018
Частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 21,5 м2 на третьому поверсі будівлі літ. «Б-3» новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 451,75 м2 на першому
(№ 7а, 11, 12, 13, 15 площею 269,5 м2) та другому (№ 34, 35 частково, 36, 37 площею
182,25 м2) поверхах двоповерхової будівлі учбової майстерні. м. Львів, вул. Широка,
77а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 1 000 грн.
Державне нерухоме майно загальною площею 5 057,29 м2, а саме: будівлі літ.
«А111-1» загальною площею 214,5 м2; будівлі літ. «А1-4» загальною площею 2 711,9 м2
(індекси І-ХХIV, 1-43); нежитлові приміщення будівлі «А-4» загальною площею
2 130,89 м2 (індекси I-XXX, індекси 2-10, 10а, 11-17, 19, 38, 40-54, 56-58, 62-67, 72-74)
та частина площі індексів 1, 18, 39, 55. м. Львів, вул. Золота, 8. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Об’єкт незавершеного будівництва – розчинно-бетонний вузол. вул. Львівська,
87б, м. Червоноград, Львівська обл. Мета оцінки – визначення ринкової вартості для
цілей приватизації. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 4 720 грн.
Об’єкт незавершеного будівництва – лікарня. Львівська обл., Жовківський р-н,
с. Гійче, вул. Молодіжна, 1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості для цілей
приватизації. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 4 100 грн.
Об’єкт незавершеного будівництва – цех по виробництву рідкого аміаку (будівля
водопідготовки). Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості для цілей приватизації. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 5 000 грн.
Об’єкт незавершеного будівництва – цех по виробництву рідкого аміаку (будівля
складу каталізаторів і реагентів, насосна станція зворотного водопостачання, навіс).
Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості для цілей приватизації. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 2 950 грн.

ПП «Радикал»

39

ТОВ «Канзас Ріал Естейт»

ФОП Сорокіна І. М.

37
38

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

ПП «Центр
незалежної
оцінки та експертизи»
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Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 03.05.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: напівпідвальне приміщення (поз. 1-11) будинку під літерою
А (пам’ятки архітектури місцевого значення «Будинок бібліотеки XIX ст.» (охоронний
номер 2133М), загальною площею 23,9 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – частка площ спільного користування) за адресою: вул. В. Чорновола, 1б, м. Кременець, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного
заповідника, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 300 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2
головного навчального корпусу Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім.
В. Гнатюка, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.

2 345/2
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Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

2 150/5
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Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

2 150/4
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Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

2 130/3
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Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

2 000/4

31

7 Нежитлові приміщення кімн. № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі
загальною площею 285,3 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Науки, 9, що перебувають на балансі Державного підприємства
«Український науково-технічний центр металургійної
промисловості «Енергосталь»
8 Нежитлове приміщення – частина вестибуля (кімн. № 28)
на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі навчального корпусу,
літ. за техпаспортом «Б-3», інв. № 001031023, загальною
площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 4,
що перебуває на балансі Харківського національного фармацевтичного університету
9 Нежитлове приміщення – частина коридору (к. № 2-49) на 2-му
поверсі 6-поверхового гуртожитку, літ. за техпаспортом «Б-6»,
інв. № 10132-0004, реєстровий № 08571096.7.АААДИА924,
загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Льва Ландау, 27, що перебуває на балансі Харківського
національного університету внутрішніх справ
10 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 10 (згідно з техпаспортом – буфет) площею 42,4 м2, кімн. № 11 (згідно з
техпаспортом – приміщення мийки) площею 6,7 м2, кімн.
№ 12 (згідно з техпаспортом – підсобне приміщення) площею
11,5 м2 на 1-му поверсі 7-поверхового Університетського
стоматологічного центру ХНМУ, літ. за техпаспортом «А-7», інв.
№ 10310007, загальною площею 60,6 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Перемоги, 51, що перебуває на балансі Харківського
національного медичного університету
11 Нежитлове приміщення – частина гаража (площею 600,0 м2)
та частина відкритого майданчика (площею 500,0 м2) загальною площею 1 100,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна,
2, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківське управління
начальника робіт»
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 22 площею 30,52 м2, кімн.
№ 18 площею 6,7 м2, кімн. № 20 площею 6,51 м2, кімн.
№ 15 площею 3,6 м2, кімн. № 23 площею 9,87 м2, кімн. № 19
площею 7,47 м2, кімн. № 6 площею 28,05 м2, кімн. № 24
площею 10,38 м2, тамбур площею 2,7 м2 на першому поверсі
2-поверхового комбінату побутового обслуговування, інв.
№ 1030033, реєстровий № 20, загальною площею 105,8 м2
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Докучаєвське,
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на
балансі Харківського національного аграрного університету ім.
В. В. Докучаєва

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

2 150/4
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6 Нежитлові приміщення на першому поверсі двоповерхової
будівлі будинку побуту (інв. № 84098, літ. «Д-2») загальною площею 28,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Дерев’янка,
19а, що перебувають на балансі Харківського державного
авіаційного виробничого підприємства

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.05.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди ставу Медведівці № 1 інвентарний
№ 21, реєстровий номер 25592421.81.ААЕЖАЖ638 (у т. ч. водовипуск, зем. дамба)
та гідротехнічні споруди ставу Медведівці № 2 інвентарний № 22, реєстровий номер
25592421.81.ААЕЖАЖ639 (у т. ч. водовипуск, зем. дамба) за адресою: Тернопільська обл., Бучацький р-н, с. Медведівці на території Медведівської сільської ради,
в межах населеного пункту, що перебувають на балансі Державного підприємства
«Укрриба», визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі
в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 6 350 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина гаража під літ. Є, поз. 1-7, площею 52,0 м2 за адресою:
вул. Князя Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл., що перебуває
на балансі Чортківського міжрайонного управління водного господарства, визнано
ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 150 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення ремонтно-механічної майстерні (літ.
Б, поз. 1-11) площею 32,8 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано
ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 100 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина кладової поз. 4 площею 2,0 м2 на першому поверсі будинку за адресою: вул. Збаразька, 35, м. Тернопіль, що перебуває на балансі
Управління поліції охорони в Тернопільській області, визнано Тернопільське обласне
комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 150 гривень, строк виконання робіт –
5 календарних днів.

2 100/2
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№
з/п

Мета
проведення
оцінки

25 000/5
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ФОП Чебаков О. І.

2 370 2 370 2 380 2 370 2380 2 380 2 320 2 230 2 380 2 370 2 370 2 370 2 380 2 380 1 430 1 800 1 500 1 700 1 750

27

ТОВ «Сарос»

2 380

26

Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, телефон)

2

24
25

ТОВ «АКЦ «Епрайзер»

4

23

2

22

ТОВ «Експерт-Інжиніринг
Сервіс»
ТОВ «АКЦ «Епрайзер»

2

20
21

ТОВ Експертна фірма
«ГудВілл»
ТОВ Експертна фірма
«ГудВілл»
ТОВ «Компанія «Експерт
Консалтинг»
ФОП Чебаков О. І.

2

19

ТОВ «Сарос»

2

18

ТОВ «АКЦ «Епрайзер»

4

17

ПП «Енергомакс»

2

16

ФОП Щаслива Н. З.

2

14
15

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ»
ПП «Енергомакс»

2

13

ТОВ Експертна фірма
«ГудВілл»
ФОП Чебаков О.І.

2

12

ТОВ «Стоун Брідж»

2

10
11

ТОВ «Стоун Брідж»

2

9

ПП «Енергомакс»

2

8

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ»
ФОП Щаслива Н. З.

2

7

ФОП Чебаков О. І.

2

6

ПП «Енергомакс»

2

4
5

м. Київ, вул. Політехнічна,
41, корпус № 18
Частина даху
23,8
м. Київ, просп. Перемоги, 37л
Частина даху
23,8
м. Київ, просп. Перемоги, 37-л
Частина даху
22,6
м. Київ, вул. Політехнічна,
41, корпус № 18
Частина даху та
14,78 (6,0 та м. Київ, просп. Перемоги,
технічного поверху
8,78)
100/1, корпус № 67
Нежитлове при85,0
м. Київ, вул. І.Кудрі, 43
міщення
Нежитлове при152,1
м. Київ, вул. І. Кудрі, 43
міщення
Нежитлове при75,2
м. Київ, вул. Верхня,
міщення
3–5
Частина даху
13,5
м. Київ, просп. Перемоги, 37і
Частина даху та
19,5 (6,0 та м. Київ, вул. Ломонотехнічного поверху
13,5)
сова, 63
Частина даху та
10,0 (7,0 та м. Київ, вул. Генерала
технічного поверху
3,0)
Родимцева, 1а
Частина даху
5,0
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11
Частина даху
13,5
м. Київ, просп. Перемоги, 37і
Нежитлове при20,4
м. Київ, вул. Флоренміщення
ції, 1/11
Нежитлове при43,6
м. Київ, вул. Празька, 5,
міщення
корпус №1
Нежитлове при29,0
м. Київ, бульв. Т. Шевченміщення
ка, 50 – 52
Частина нежитло34,0
м. Київ, вул. Борщагіввого приміщення
ська, 115/3
Нежитлові при500,0
м. Київ, бульв. Л.
міщення
Українки, 26
Частина даху
15,0
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1
Нежитлове при102,0
м. Київ, вул. Патріотів, 96
міщення
Нежитлове при21,7
м. Київ, вул. Еспланадміщення
на, 4-6
Частина нежитло4,0
м. Київ, вул. М. Бойчука
вого приміщення
(Кіквідзе), 11б
Нежитлове при18,9
м. Київ, вул. Чистяківміщення
ська, 24
Частина даху та
11,0 (3,0 та м. Київ, вул. Кошиця, 3а
технічного поверху
8,0)
Нежитлова будівля
2 939,7
м. Київ, вул. Академіка
(літ. «Б») та не(1 574,3 та Туполєва, 3
житлова будівля
1 365,4)
(літ. «В»)
Частина нежитло4,0
м. Київ, вул. М. Бойчука
вого приміщення
(Кіквідзе), 13б
Нежитлові при7,1
м. Київ, вул. М. Бойчука
міщення
(Кіквідзе), 35
Частина нежитло1,0
м. Київ, вул. Сім’ї Сового приміщення
сніних, 13
Нежитлове при16,8
м. Київ, вул. Іллінська, 9,
міщення
корпус № 4
Нежитлові при60,2
м. Київ, вул. Костянтинівміщення
ська, 68
Нежитлове при69,3
м. Київ, просп. Голосіївміщення
ський, 50
Нежитлові при99,5
м. Київ, вул. А.Цедіка (Е.
міщення
Потьє), 8а
Нежитлові при107,0
м. Київ, вул. Дружківміщення
ська, 6
Нежитлові при200,0
м. Київ, вул. Обсерваміщення
торна, 25
Нежитлові при59,2
м. Київ, вул. Богданівміщення
ська, 10
Нежитлові при176,9
м. Київ, вул. Богданівміщення
ська, 10
Нежитлові при32,3
м. Київ, вул. Богданівміщення
ська, 10
Нежитлові при47,4
м. Київ, вул. Богданівміщення
ська, 10
Частина даху
17,1
м. Київ, вул. Предславинська, 6
Нежитлові при195,68
м. Київ, вул. Гарматна, 2
міщення
Нежитлове при16,7
м. Київ, вул. Обсерваміщення
торна, 25
Нежитлові при157,0
м. Київ, вул. Бердичівміщення
ська, 1
Нежитлове при37,6
м. Київ, вул. Костянтинівміщення
ська, 68
Нежитлові при105,4
м. Київ,
міщення
вул. Тургенєвська, 82а
Частина нежитло3,0
м. Київ, вул. Володимирвого приміщення –
ська, 60
об’єкт культурної
спадщини

2

3

22,6

СОД – переможець

2

2

Адреса об’єкта оцінки

2

1 Частина даху

Площа, м2

2

Назва об’єкта
оцінки

2

№
з/п

Термін виконання, к/д
Вартість ви2 380 2 370 1 800 2 300 1 530 2 380 2 375 2 370 2 230 2 380 2 300 2 380 2 380 2 380 2 399 2 390 2 380 2 100 2 100 2 380 2 390 2 399 2 390 2 380
конання
робіт, грн

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 18.04.2018

Мета
проведення
оцінки
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулись 10.05.2018

Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі за адресою: Донецька обл., м. Волноваха, вул. 1 Травня, 86. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг
з оцінки – 2 140 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі за адресою: Донецька обл.,
м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 5. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 2 050 грн, строк виконання –
3 календарні дні.
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