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зАсНОВАНО У ВеРесНІ 1993 РОкУ

20 червня 2018 року

ОФІЦІйНе ВиДАННЯ ФДМУ

прийнЯто рішеннЯ про приватизацію
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІю
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області від 15.06.2018 № 00398 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – окремого майна – нежитлові приміщення № 1-9 загальною площею 97,9 м2 (колишня
лазня) за адресою: 84393, Донецька обл., м. Краматорськ, смт Шабельківка, вул. Вільямса,
1. Балансоутримувач: ТОВ «Агрофірма Степове» (код ЄДРПОУ 00848664).

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області від 15 червня 2018 року № 00399 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – окремого майна – бокс №2, О-1 на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1031,9 м2, розташований за адресою: 84792, Донецька обл.,
Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101, що обліковується на балансі
Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 00131245).

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області від 15 червня 2018 року № 00400 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – окремого майна – бокс №1, П-1 на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1440,0 м2, розташований за адресою: 84792, Донецька обл.,
Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, 101, що обліковується на балансі Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 00131245).

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області від 15.06.2018 №00401 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта соціально-культурного призначення – дитячий оздоровчий табір «Сонячний
берег» за адресою: Донецька обл., Мангушський р-н, смт. Ялта, вул. Курортна, 17. Балансоутримувач: ВАТ «Точмаш» (код ЄДРПОУ 14300579).

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області від 15.06.2018 № 00402 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності –
єдиного майнового комплексу державного комерційного торгового підприємства «Комбінат
шкільного харчування» (код ЄДРПОУ 20314278) за адресою: Донецька обл., м. Мирноград,
мкр-н Молодіжний, 58.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій
області від 15 червня 2018 року № 00403 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – окремого майна – нежитлова будівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком
(інв. №26), розташована за адресою: 85372, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, 86а, що обліковувалась на балансі КСП «Селидівське» (код за ЄДРПОУ
00848196).

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІю
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській
області від 14.06.2018 № 372 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
незавершеного будівництва – банно-прального комбінату за адресою: Житомирська обл.,
Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32. Об’єкт повернений у державну власність. Балансоутримувач відсутній.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській
області від 14.06.2018 № 373 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
окремого майна – нежитлової будівлі колишнього павільйону-їдальні (літ. А) загальною площею
264,1 м2 за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Кишин, вул. Гаражна, 7. Об’єкт в
процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу КСП «Кишинське», але залишився на
балансі П(ПО)СП «Кишинське» (код за ЄДРПОУ 5418655).

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: частина нежитлового вбудованого приміщення № 8 площею
4,0 м2 на 1-му поверсі адмінкорпусу (літ. А), що перебуває на балансі Державної фіскальної
служби України та оперативному управлінні (користуванні) Могилів-Подільської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський,
вул. В. Стуса, 54/7а. 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 Яруняк Т. І. 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 30.09.2017: відновна – 1956,85 грн,
залишкова – 31,62 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.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 48 – № 56 загальною площею 73,4 м2 на цокольному поверсі 9-поверхового адміністративного будинку (літ. А), що
перебуває на балансі Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Пирогова, 29. 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 Андреяшкін І. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 9 приміщень. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
31.03.2018: відновна – 121917,88 грн; залишкова – 64878,08 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).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІю
 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області від 15 червня 2018
року № 00256 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дослідне конструкторське
бюро машинобудування», код за ЄДРПОУ 14313174, за адресою: м. Ужгород, вул. Сергія Мартина, 4 шляхом продажу на аукціоні з умовами.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІю
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 15.06.2018 № 00803 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації: єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Ліктрави», код за ЄДРПОУ 31803446, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н, м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 121, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІю
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській
області від 15.06.2018 № 186-п прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Племрепродуктор «Степове»
(код за ЄДРПОУ 00854995, розташованого за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський
р-н, с. Степове), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІю
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області
від 15.06.2018 № 698 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – Єдиного майнового комплексу державного підприємства «ТВК» (Одеська обл., Овідіопольський
р-н, смт Авангард, вул. Базова, 21; код ЄДРПОУ 24971375).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІю
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській
області від 15.06.2018 № 00312 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації – державного підприємства «Український світлотехнічний
інститут» (код за ЄДРПОУ 14311712), що знаходиться за адресою: вул. Бродівська, 44а,
м. Тернопіль, 46000, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ пРО зМІНУ спОсОбУ пРиВАтизАЦІї
 Наказом Фонду державного майна України від 15 червня 2018 року № 799 змінено
спосіб приватизації об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» (Івано-Франківська обл.,
м. Коломия, вул. Фабрична, 10), шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Продовження рубрики на стор. 8

департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних 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.
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 до Положення);
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
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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.

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: приміщення нежитлової будівлі площею 102,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Чуднів, вул. Героїв
Майдану, 132. Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України у Чуднівському районі Житомирської області (м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 132). 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 – ПП Фірма «Санітас». Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 205,4 м2 будівлі
(літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Європейська, 45а. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Дяченко В. В. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 3: асфальтований майданчик площею 25,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10. 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
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Вітусевич О. Ц.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – споруди аналогічного функціонального
призначення (площадки, майданчики).
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)
42-04-18).

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76),
відділ оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій
області: zaporizhia@spfu.gov.ua.
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 72квартирний житловий будинок. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Оріхів, вул. Лесі Українки (стара назва – Рози Люксембург), 45б. Балансоутримувач об’єкта оцінки: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
електронному аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
7 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок (незавершене будівництво) літ. А-1, веранда літ а-1, господарча будівля (незавершене будівництво) літ. Б, підвал літ. Б’, повернений за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 5 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти
незавершеного будівництва. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок (незавершене будівництво) літ. А-1, веранда літ а-1, господарча будівля (незавершене будівництво) літ. Б, підвал літ. Б’,повернений
за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 5 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти
незавершеного будівництва. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок (незавершене будівництво) літ. А-1, веранда літ а-1, господарча будівля (незавершене будівництво) літ. Б, підвал літ. Б’, повернений
за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 5 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти
незавершеного будівництва. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок (незавершене будівництво)
літ. А-1, веранда літ а-1, господарча будівля (незавершене будівництво)
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літ. Б, підвал літ. Б’, повернений за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 13. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Запорізькій області.
 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – недобудована будівля корпусу № 71, літ. А; недобудований склад, літ. Б; недобудована трансформаторна підстанція, літ. В; недобудована будівля,
літ. Г; недобудований навіс, літ. Д; паркан № 1. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н м. Вільнянськ, вул. Софіївська, 7б.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: перебуває на зберіганні ТОВ «Наукововиробниче підприємство «Ріст». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
електронному аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
7 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 7.Назва об’єкта оцінки: окремо розташовані споруди виробничого
призначення, у складі: склад та столярська майстерня, літ. Б; склад ПММ,
літ. Д; гараж № 1, літ.К-2; гараж № 2, літ. К-2; архів № 3 другого поверху, літ
К-2; склад ПММ, літ. Л; прохідна, літ. Н; зварювальний цех, літ. В; навіс, літ. П;
склад, літ. Г; зварювальний цех, літ. З; склад, літ. М; склад, літ. О; навіс, літ. Р;
ворота № 1,3,4; хвіртка № 2; паркани № 5,6,7,8; майданчик під склад № 9; майданчик тельфера № 10; замощення І, які у процесі приватизації не увійшли до
статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд», код за ЄДРПОУ 01239559 (припинено
26.09.2007). Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 18 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекс будівель та споруд, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням: виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними
наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати
відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в України».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки та дату проведення конкурсу), а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 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; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); інформація про претендента (додаток 4 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 (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 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 04.07.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 10.07.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій
області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

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’єкта малої приватизації
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно: будівля їдальні загальною площею 62,0 м2. Найменування балансоутримувача
селянське (фермерське) господарство «Славутич» (код за ЄДРПОУ 32150431).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Голованівський р-н,
с. Давидівка, вул. Лісова, 5. 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) – 31.05.2018. Площа земельної ділянки: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Давидівка, вул Лісова, 5. 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:
приміщення, будівлі закладів харчування. Очікувана ціна надання послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця
для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,2 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 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 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 конкурсі (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, в яких строк виконання робіт не перевищує 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті до 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.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
на першому поверсі чотириповерхової будівлі учбового корпусу площею
1,0 м2 (інв. № 10310001), що перебуває на балансі Лисичанського державного
гірничо-індустріального коледжу, за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ,
просп. Перемоги, 84. Місцезнаходження об’єкта: 93120, Луганська обл., м. Лисичанськ, просп. Перемоги, 84. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській
області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@
spfu.gov.ua. Платник: ПАТ АБ «Укргазбанк». Строк виконання роботи – не більше
5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 1,4 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 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’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».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення
є: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента
подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо
ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням таких послуг,
та строк виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 09 липня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по
Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а (кімн. 313).

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: адмінбудівля з внутрішньозаводськими кабелями загальною площею 10 524,9 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Заводська, 3, м. Полтава. Балансоутримувач: ВАТ «Полтавський завод газорозрядних ламп». Мета оцінки: визначення ліквідаційної вартості для продажу в
процедурі ліквідації. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 27.40 виробництво освітлюваного
устаткування. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: 9150150,00. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом
на 31.12.2017 – 4 738 390,31 грн. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та
платник виконаних робіт: ВАТ «Полтавський завод газорозрядних ламп». Основні
ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та
за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки:
інші види функціонального використання.
 2. Назва об’єкта: частина пожежного депо площею 155,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 5, с. Божківське, Полтавський р-н,
Полтавська обл. Балансоутримувач: Державна установа «Божковська виправна
колонія (№ 16)». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних
робіт: Надержинщинська сільська рада. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки:
нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше
видів функціонального призначення).
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення на першому поверсі морфологічного корпусу площею 10,0 м2. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Коваленко Н. С. Основні ознаки подібності об’єкта
оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта
оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта: частина навчального корпусу для практичних занять № 3 ПТУ № 44 площею 171,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Козацька, 5/32, м. Миргород, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПТУ № 44. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник
робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Хухра
Л. М. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість.
 5. Назва об’єкта: частина кімнати на першому поверсі будівлі гуртожитку № 1 площею 14,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди,
1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ФОП Журавель А. П. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення на цокольному
поверсі гуртожитку площею 3,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: просп. Першотравневий, 5, м. Полтава. Балансоутримувач: Національний юридичний університет імені Я. Мудрого. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Кучко Є. В. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки:
приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: для
розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 22,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Небесної Сотні, 89, м. Полтава. Балансоутримувач:
Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ФОП Ніколаєва О. А. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
 8. Назва об’єкта: частина вбудованого нежитлового приміщення
на першому поверсі будівлі площею 1,5 м2. Місцезнаходження об’єкта:
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вул. Незалежності, 134, смт Машівка, Полтавська обл. Балансоутримувач:
УДКСУ у Машівському районі. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ПАТ КБ «Приватбанк». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки:
приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 83, м. Полтава. Балансоутримувач: Головне
управління Національної поліції в Полтавській області. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 30.06.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «Приватбанк». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які
мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також
вимогам до учасників конкурсу, передбачених розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у І, ІІ, ІІІ, розділі Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами встановленими в додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати
загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності,
проведеного ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687, регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 500,00 грн; комплекс
будівель та споруд – 10 400,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014
(кімн. 415) до 27.06.2018 включно.
Конкурси відповідно до Положення відбудуться 05.07.2018 о 10.00 у
РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна),
1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322)
2-89-58.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення третього поверху
адміністративного будинку літ. «А-4» площею 16,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Кавказька, 7. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт
з оцінки: адвокат Бодрягов Віктор Сергійович. Основні види продукції (послуг),
що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення четвертого поверху
адміністративного будинку за номерами 214 та 218 загальною площею
42,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Кавказька, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Нарушевич Богдан Михайлович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд, а саме: ремонтна
майстерня площею 381,8 м2, автогараж (10 боксів) площею 561,1 м2, складське
приміщення площею 235,1 м2, склад для матеріалів площею 107,2 м2, прохідна
площею 6,8 м2, навіс № 1 площею 39,8 м2, навіс № 2 площею 19,1 м2, естакада
(інв. № 101303002), огорожа № 1 та № 2 (інв. № 10103003). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 108ж. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «ЖДАН-СЕРВІС». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 15000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше
видів функціонального призначення).
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на
якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи

№ 50 (1174)

або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до структурного підрозділу
з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди

№
з/п

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

1 Нежитлове приміщення – вбудоване в
1-й поверх 5-поверхової будівлі учбового
корпусу університету (інв. № 25851, літ.
«А-4»), пам’ятка архітектури, загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
пл. Конституції, 13, на балансі Харківського національного університету мистецтв
ім. І. П. Котляревського
2 Частина нежитлового приміщення фойє
1-го поверху 11-поверхової будівлі
учбово-лабораторного корпусу (інв.
№ 10310016) загальною площею 8,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Амосова, 58, що
перебуває на балансі Харківської медичної
академії післядипломної освіти
3 Частина даху 2-поверхового навчального корпусу № 2, інв. № 10310002,
реєстровий № 35969, літ. Б-2, пам’ятка
архітектури, загальною площею 3,00 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Бурсацький узвіз,
4, що перебуває на балансі Харківської
державної академії культури
4 Частина стін 3-поверхового учбового корпусу, інв. № 81771, реєстровий № 519,
літ. «А-3», пам’ятка архітектури, загальною
площею 5,1 м2 за адресою: м. Харків,
майдан Конституції, 28, що перебуває на
балансі Харківського державного автотранспортного коледжу
5 Нежитлові будівлі загальною площею
289,2 м2, а саме: літ. «А-1» (гараж), інв. № 171030003, реєстровий № 40108955.1.ЖЖАИКУ157,
площею 99,7 м2; літ. «Б-1», літ. «Б-2»
(гараж), інв. № 171030002, реєстровий № 40108955.1.ЖЖАИКУ159,
площею 103,7 м2; літ. «В-1» (навісвольєр), інв. № 171030004, реєстровий № 40108955.1.ЖЖАИКУ158,
площею 71,4 м2; літ. «Г-1» (гараж), інв. № 171030005, реєстровий
№ 40108955.1.ЖЖАИКУ136, площею
14,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 24б, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Харківській області
6 Ділянка покрівлі на даху 9-поверхової
будівлі гуртожитку (інв. № 0112010011)
загальною площею 20,0 м2 за адресою:
м. Харків, пров. П’ятигорський, 2а, що перебуває на балансі Харківського державного професійно-педагогічного коледжу
імені В.І. Вернадського
7 Нежитлове приміщення – частина холу
на першому поверсі чотириповерхового головного корпусу (клініка), інв.
№ 10310003, літ. «А-4», загальною
площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Клочківська, 339, що перебуває на
балансі Українського науково-дослідного
інституту протезування, протезобудування
та відновлення працездатності
8 Нежитлове приміщення – частина холу
на першому поверсі 11-поверхової будівлі учбово-лабораторного корпусу, інв.
№ 10310016, літ. за техпаспортом «А-11»
загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Амосова, 58, що перебуває
на балансі Харківської медичної академії
післядипломної освіти
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 48
на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі (інв. № 80285, літ.
«А-3») загальною площею 26,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях,
188а, що обліковується на балансі Державного університету телекомунікацій
10 Нежитлові приміщення кімнат № 107
(195,7 м2), 108 (16,02 м2), 109 (27,42 м2),
114 (4,28 м2) та частина кімнати № 105
(74,0 м2) першого поверху 3-поверхового
лабораторно-виробничого корпусу (інв.
№ 1, обліковується в Єдиному реєстрі
об’єктів державної власності за реєстровим № 21188019.1.ХВЮЯ313) загальною
площею 317,42 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Шевченка, 6, що обліковується на
балансі Українського державного науководослідного інституту проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього середовища «УКРВОДГЕО»
11 Ділянка покрівлі п’ятиповерхової будівлі
гуртожитку № 13 (інв. № 10320001)
загальною площею 15,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 35в,
що обліковується на балансі Державного
професійно технічного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти
№ 3 м. Харків»
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-19
на першому поверсі 5-поверхової будівлі
гуртожитку, інв. № 84090, літ. за техпаспортом «А-5», загальною площею 335,4 м2
за адресою: м. Харків, вул. КвіткиОснов’яненка, 3, що перебувають на балансі Харківського державного авіаційного
виробничого підприємства
13 Нежитлове приміщення – кімн. № 16 на
другому поверсі 6-поверхового адміністративного будинку, інв. № 73477/81783, літ.
«А-6», загальною площею 36,8 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 9, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь»

Дата оцінки

16.07.18

Очікувана
найбільІнформація про
ша ціна
Мета прозамовника/
надання
ведення оцінки
платника
послуг з
оцінки/
грн
ВизначенПАТ КБ «ПРИ2200
ня вартості
ВАТБАНК»
об’єкта з
метою продовження договору оренди

08.07.18

ВизначенФОП Петрук
ня вартості
С. Є.
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2200

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

Комунальне
спеціалізованого підприємства «Інженерні
мережі»

2200

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

Комунальне
спеціалізованого підприємства «Інженерні
мережі»

2200

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

ТОВ «Фармацевтична компанія
«Здоров’я»

2700

02.08.18

ВизначенТОВ «лайфня вартості
селл»
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2200

21.05.18

ВизначенФОП Козир
ня вартості
О. В.
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2200

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2200

24.05.18

ВизначенФОП Базь Юрій
ня вартості
Валентинович
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2200

13.08.18

ВизначенФОП Ткаченко
ня вартості
Є. В.
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2700

24.05.18

ВизначенТОВ «Інтертеня вартості
леком»
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2200

ПАТ КБ «ПриватБанк»

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 1.1 «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості) 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).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель; частина стіни – стіни, частини стін.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься
як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 Розділу II).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
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 Харківській області за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 137,7 м2
на третьому поверсі 24/100 частки адміністративної будівлі. Балансо
утримувач – Управління фінансів Волочиської районної державної адміністрації
Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності, 88, м. Волочиськ, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.06.2018. Строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Волочиська міська рада.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщення коридору площею
1,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу. Балансоутримувач – Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка». Місцезнаходження об’єкта: вул. Зарічанська, 10, м. Хмельницький. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.
gov.ua. Дата оцінки – 30.04.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – АТ «Укрексімбанк». Подібними об’єктами відповідно
до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель для розміщення
банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення площею 2,0 м2 на
першому поверсі бібліотечного корпусу. Балансоутримувач – Хмельницький
національний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Кам’янецька, 110/1,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.06.2018. Строк виконання робіт –
не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – АТ «Укрексімбанк». Подібними
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 43,2 м2 на
п’ятому поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: вул.
Соборна, 29, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.06.2018. Строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ОР «Ліга роботодавців».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення,
частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента
подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо
ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг;
а також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45
(приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі
ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації
о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна,
75, м. Хмельницький, 29013.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
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ФОП Кулаков
С. П.

2700
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передачі в
оренду

ТОВ «Енергопромпроект»

2200

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом від ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а також
строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії
договору (копії 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.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі
адміністративної будівлі площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». Дата оцінки: 30.06.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гуртожитку площею
32,32 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Канівське вище професійне училище». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Енергетиків, 181, м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт з
оцінки: ПАТ «Укрпошта». Дата оцінки: 30.06.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху 6,20 м2 та частина даху 3,8 м2 одинадцятиповерхової адмінбудівлі загальною площею
10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Дашковича, 39, м. м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар». Дата
оцінки: 30.06.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12
розділу ІІ Положення.

20 червня 2018 року
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Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно
об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно з Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності,
та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту
оцінки окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено
також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання
послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до
Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів
оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про
конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами
об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email:
cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 03 липня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 09 липня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для надання послуг з оцінки майна
 1. Найменування об’єкта оцінки № 1: об’єкт окремого майна – зовнішньомайданчикові електромережі, а саме: кабельна лінія на напругу 10 кВ
від ТП-234 до ТП-233 довжиною 430 м та кабельна лінія на напругу 10 кВ
від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: на позабалансовому рахунку ТДВ «Холодпродконтракт». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 58029,
м. Чернівці, просп. Незалежності, 106. Мета проведення незалежної оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу 0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Основні види продукції
(послуг), що виробляються: немає. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 (два). Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 2. Найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкт окремого майна – виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А,А’) площею 1085,60 м2.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: на позабалансовому рахунку
ТОВ «Машзавод». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: м. Чернівці, вул. Прутська, 10а. Мета проведення незалежної
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. 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 (один). Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: земельна
ділянка окремо не відведена. Будівля перебуває на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, вул. Прутська,
10а. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 3. Найменування об’єкта оцінки № 3: об’єкт незавершеного будівництва – дитяча установа. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Анадоли,
вул. Яцюка. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84.
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 (один). Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): одна. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,25 га, кадастровий
№ 7325082000:01:001:0151. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Анадоли, вул. Яцюка. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок):
державна власність. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні):
ні. 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).
Замовником та платником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців: для об’єктів окремого
майна – 6500,00 грн; для об’єкта незавершеного будівництва – 9500,00 грн.
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; калькуляції витрат, пов’язаних
з наданням таких послуг; а також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є: № 1 – інженерні споруди, передавальні пристрої; № 2 – виробнича, виробничо-складська або складська
нерухомість; № 3 – нерухоме майно (земельні поліпшення) – об’єкти незавершеного будівництва.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосе-

редньо 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.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій
області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській 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 приміщення загальною площею
26,67 м2 першого поверху будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Ічнянський професійний аграрний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Воскресінська,
23. Платник робіт з оцінки: ФОП Куник Ю. Ю. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –1210,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення
закладів громадського харчування.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 27,72 м2 на
четвертому поверсі будівлі лікарні (з поліклінікою). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ «Територіальне медичне об’єднання Міністерства
внутрішніх справ України по Чернігівській області». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 217. Платник робіт з оцінки: ФОП Райфельд
М. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1210,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного
призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення магазину № 2 площею 93,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Торговий дім «Сіверщина». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 37.
Платник робіт з оцінки: ФОП Крутікова О. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1210,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки
вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення
закладів громадського харчування.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення
оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки,
а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ
Положення.
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 ІІ розділі Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для
довідок (0462) 67-28-18.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна
максимально
загальна за незалежною можливий строк
найменування
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 оцінкою, грн
оренди
1 Міністерство внутрішніх
08734500, ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Запорізькій об- Нежитлове приміщення № 67 першого поверху
–
м. Запоріжжя, вул. Олександра
9,0
38 155,00
2 роки 11 мі- Розміщення буфету, який не здійснює просправ України
ласті», 69057, м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 29, тел. (061) 236- 01-50 будівлі служби охорони здоров’я (Літ. Г-5)
Матросова, 29
сяців
даж товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 2260789, 2260788,
2260787, 2270785. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п Назва органу управління

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

реєстровий номер майна

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство охорони
здоров’я України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровартість майна за
загальна
максимально можвий номер
місцезнаходження
незалежною оцін- ливий
мета використання
площа, м2
строк оренди
майна
кою, грн
Інформація Львівська обл., м. Сколе,
95,3
385 250,00
1 рік
З метою розміщення складу
відсутня вул. Стрийська, 29б
станом на 28.02.2018

38501853, Державна установа «Львівський обласний лабораторний Нежитлові приміщення, (познач. № 10-17; 25-26) в будівлі
центр Міністерства охорони здоров’я України», 79014, м. Львів,
під літ. «Б-1» (господарський корпус)
вул. Круп’ярська, 27, тел. (032) 275-60-61
2 Cокальська районна дер- 00701441, Відділ агропромислового розвитку Сокальської районної Нежитлові приміщення (кімн. № 20 площею 9,4 м2 та кімн.
–
80000, м. Cокаль,
32,4
191 226,00
2 роки 364 дні
Розміщення Сокальського районного ОП ЛОПВАПБ,
жавна адміністрація
державної адміністрації, 80000, м. Сокаль, вул. Тартаківська, 7
№ 34 площею 23,0 м2) на другому поверсі адмінібудинку
вул. Тартаківська, 7
станом на 28.02.2018
що здійснює проектні, проектно-пошукові роботи
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
загальна
максимально можмісцезнаходження
оцін- ливий
площа, м2 незалежною
строк оренди
кою, грн

реєстровий номер
майна

мета використання

1 Міністерство інфраструкту- 38758107, філія «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП Частина приміщення першого повер–
Рівненська обл., м. Рів3,0
24 911,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафетерію, що не здійснює продаж
ри України
«Укрінтеравтосервіс», 33027, м. Рівне, вул. Відінська, 7, тел. (0362) 63-73-35
ху в двоповерховій будівлі школи
не, вул. Відінська, 7
товарів підакцизної групи
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 ХАРКІВСЬКІЙ 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)

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

1 Міністерство освіти і на- 02071139, Національний юридичний університет імені Частини стін нежитлових приміщень: на 1-му поверсі – адміністрації (к. № 138-IV)
уки України
Ярослава Мудрого, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, площею 0,21 м2; сміттєзбірника (к. № 138-XIV) площею 0,21 м2; сходинкова клітка
77, тел. 0577049314, 0577049293
(118-XIX) площею 0,21 м2; на 2-му поверсі – сходинкова клітка (220-XV) площею
0,21 м2; на 3-му поверсі – сходинкова клітка (318-XXІІ) площею 0,21 м2; на 4-му поверсі – сміттєзбірник (410-X) площею 0,21 м2, сходинкова клітка (420-XV) площею
0,21 м2, адміністрації (к. № 440-ХХ) площею 0,21 м2; на 5-му поверсі – сходинкова
клітка (520-XV) площею 0,20 м2; на 6-му поверсі – сміттєзбірник (610-X) площею
0,21 м2, сходинкова клітка (620-XV) площею 0,20 м2, адміністрації (к. № 640-ХХ) площею 0,21 м 7-поверхового будинку гуртожитку № 15, інв. № 82581, літ. «В-7»
2 Державна служба
08571363, Національний університет цивільного захис- Нежитловий одноповерховий гаражний бокс, інвентарний № 101310197, літ. Ф-1
України з надзвичайних ту України, 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94,
ситуацій
тел. 0577073455, 0577156391
3 Національна поліція
40108599, Головне управління національної поліції в
Нежитлові приміщення – кімнати № 3, 4 та частина к. № 1 місць загального корисУкраїни
Харківській області, 61002, м. Харків, вул. Жон Миро- тування (фойє) площею 6,5 м2 на першому поверсі 2-поверхової адміністративної
носиць, 5, тел. 0577059365, 0577002916
будівлі, інв. №101310011, літ. «Г»
4 Національна поліція
40108599, Головне управління Національної поліції в Нежитлові приміщення – кімн. № 063 та частина кімн. № 051 площею 12,6 м2 у підУкраїни
Харківській області, 61002, м. Харків, вул. Жон Миро- валі 5-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 101310071, літ. «А-5»
носиць, 5, тел. 0577059365, 0577002916
5 Міністерство енергетики 00114092, ДПВ НДІ «Укренергомережпроект», 61050, Нежитлові приміщення кімн. № 1 – 45, І, ІІ на 7-му поверсі площею 789,9 м2, кімн.
та вугільної промисло- м. Харків, набережна Гімназійна, 2, тел. 0577599626
№ 1 – 41, І, ІІ на 8-му поверсі площею 787,0 м2, кімн. № 1 – 41, І, ІІ на 9-му повості України
версі площею 793,2 м2 та кімн. № 1 – 49, І, ІІ на 10-му поверсі площею 786,3 м2
11-поверхового інженерно-лабораторного корпусу, інв. № 1.1, літ. А-11
6 РВ ФДМУ по Харківській 387163, відсутній; майно, що не увійшло до статутного Будівля магазину, інв. № 653
області
капіталу при приватизації ВАТ «Таверівське»

реєстровий номер майна
–

місцезнаходження
м. Харків, вул. Пушкінська, 104е

майна
загальна вартість
незалежною
площа, м2 заоцінкою,
грн
2,5
12 000,00

08571363.1.ФХМАУК 035 м. Харків, вул. Баварська, 7

201,5

488 700,00

40108599.2.СКСКАЖ1134 Харківська обл., м. Чугуїв,
вул. Гвардійська, 31

17,1

48 500,00

40108599.2.АААДИБ107 м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 5

17,8

103 400,00

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

1 рік

Розміщення складу

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної
групи та пива
00114092.3.ЮККШГМ004 м. Харків, набережна Гім3 156,4
15 811 000,00
10 років
Розміщення суб’єктів господарюназійна, 2
вання, що здійснюють проектні,
проектно-вишукувальні, проектноконструкторські роботи
–
Харківська обл., Богодухів78,3
36 100,00
1 рік
Розміщення торговельних об’єктів
ський р-н, с. Мала Іванівка,
з продажу продовольчих товарів,
вул. Мало Іванівська, 18
крім товарів підакцизної групи
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи 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».

20 червня 2018 року

№ 50 (1174)

5

відомості
приватизації

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство аграрної політи- 37199618, Державне підприємство спиртової та лікероки та продовольства України горілчаної промисловості «Укрспирт», вул. Гагаріна, 16,
м. Бровари, Київська обл., тел. 284-04-90
2 Міністерство охорони
38469768, Державна установа «Черкаський обласний лабоздоров’я України
раторний центр Міністерства охорони здоров’я України»,
тел. 0472-36-07-14

№
з/п

Назва органу управління

найменування
Будівля складу кормів, літ.Я
Частина приміщень баклабораторії (прим. з № 51 до № 57); частина складу (прим. № 10, № 11, частина прим. № 13); котельня, складське приміщення; приміщення баклабораторії (прим. № 48-50, № 58-62)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
37199618.29.РБИЮКО731 вул. Холодноярська, 1, с. Косарі,
158,20 (за27810,00
2 роки 364 дня
Кам’янський район, Черкаська
будови –
область
188,90)
–
бульв. Шевченка, 287, м. Черкаси; 60,3; 24,2;
749 884,00
2 роки 364 дні
вул. Пастерівська, 5, м. Черкаси
36,6; 165,3;
133,5
реєстровий номер майна

мета використання
Проведення виробничої діяльності –
вирощування свиней
Розміщення проектної організації та
інші види діяльності,яку можна провадити в зазначених приміщеннях

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна за максимально
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження на пло- незалежною оцінможливий
ща, м2
кою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти
02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Нерухоме майно – частина даху на–
м. Київ, вул. По22,6
634 890,00
2 роки
і науки України
Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 236-79-89, факс (044) 454-97-88
вчального корпусу № 18
літехнічна, 41
станом на 28.02.2018 11 місяців
2 Міністерство освіти
02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Нерухоме майно – частина даху кор–
м. Київ, просп.
23,80
546 920,00
2 роки
і науки України
Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 236-79-89, факс (044) 454-97-88
пусу науково-технічної бібліотеки
Перемоги, 37л
станом на 28.02.2018 11 місяців
3 Міністерство регіонального розви- 16466350, Державне підприємство «Укркомунобслуговування», м. Київ-150, вул. Предславинська, Нерухоме майно – нежитлові примі- 16466350.2.ХВЮЯШЖ382 м. Київ, бульв.
500,0
11994603,00
2 роки
тку, будівництва та житлово-кому 51, тел.: тел. 529-82-39,529-42-84
щення на дев’ятому поверсі будівлі
Лесі Українки, 26
станом на
11 місяців
нального господарства України
31.03.2018

№
з/п

Назва органу
управління

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

мета використання
Розміщення обладнання (16,6 м2) та 4 антен (6,0 м2) оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення обладнання (17,8 м2) та 3 антен (6,0 м2) оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

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

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності від 18.04.2018, 20.04.2018, 24.04.2018, 27.04.2018,
03.05.2018
Конкурс, оголошений на 18.04.2018.
1. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на першому поверсі учбового корпусу № 1 (інв. № 10311008) загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 2 400,00 грн, 15 календарних днів.
2. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі гуртожитку № 6 (інв. № 10320009) загальною площею
4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 59. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 2 400,00 грн,
10 календарних днів.
3. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: будівля для збереження інвентарю та спецодягу, інвентарний
№ 110/52/95/5. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський авіаційний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65121,
м. Одеса, просп. Небесної Сотні, 32а. Мета проведення оцінки: здача частини будівлі
в оренду. 2 400,00 грн, 15 календарних днів.
4. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на першому поверсі будівлі «І» учбового корпусу (інв. № 01010067) загальною площею 2,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 2 400,00 грн, 15 календарних днів.
5. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі учбового корпусу (інв. № 10300023) загальною
площею 3,99 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Одеське
професійне училище залізничного транспорту та будівництва». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 68. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 2 400,00 грн, 10 календарних днів.
6. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на першому поверсі будівлі
літ. «А» учбового корпусу (інв. № 01010063), загальною площею 2,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 2 400,00 грн, 15 календарних днів.
7. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення
першого поверху прибудови до будівлі студентського гуртожитку (інв. № 22231) загальною площею 13,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Семінарська, 9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 2 400,00 грн,
10 календарних днів.
8. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення споруди
прохідного пункту КПП площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Санаторій «Одеса» СБ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65067, м. Одеса, Французький бульвар, 52. Мета проведення оцінки на право укладення договору
оренди нерухомого військового майна. 2 400,00 грн, 10 календарних днів.
9. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення підвалу у студентському гуртожитку № 4 (інв. № 122270) загальною площею 119,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, 11а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 2 400,00 грн, 10 календарних днів.
10. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення
господарчого блоку (технічного призначення) площею 249,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Санаторій «Одеса» СБ України. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 65067, м. Одеса, Французький бульвар, 52. Мета проведення оцінки
на право укладення договору оренди нерухомого військового майна. 2 400,00 грн,
10 календарних днів.
Конкурс з відбору СОД не відбувся у зв’язку із відсутністю претендентів – не
надійшло жодної заяви (Голова комісії з відбору СОД прийняв рішення щодо повторного оголошення конкурсу СОД; дата оголошення буде визначена додатково)
по таких об’єктах:
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху адміністративної
будівлі (інв. № 10310003) загальною площею 61,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС України в Одеській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
731-50-29, infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Горбацевич Валерій Юрійович, тел. (097) 401-07-10.
2. Назва об’єкта оцінки: частина даху 9-поверхової будівлі навчального корпусу
(інв. № 01317) загальною площею 8,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДНЗ «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, 63. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Інтертелеком», тел. 743-11-11.
3. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі корпусу № 2 бази відпочинку «Приморськ» (інв. № 19) загальною площею 8,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: філія Одеського управління Військової торгівлі Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський
р-н, с. Курортне. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень 2018 р. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», тел. 734-12-68.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го поверху будівлі поліклініки № 1 (блок «Б») загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДЗ «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства
охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
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або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень
2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Шлапак Олексій Михайлович, тел. (068) 258-11-86.
5. Назва об’єкта оцінки: приміщення 1-го поверху Апеляційного суду Одеської області площею 8,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Апеляційний
суд Одеської області. Мета проведення оцінки: оренда. Телефон замовника конкурсу
(048) 249-26-21, телефакс замовника конкурсу (048) 249-26-08, електронна адреса
замовника конкурсу: inbox@oda.court.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюється: 84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): нематеріальні активи – 3 169 847,00 грн; основні засоби – 4 155 293,98 грн;
незавершені капітальні інвестиції – 1 870 933,18 грн; довгострокові капітальні інвестиції – 0,00 грн станом на 01.02.2018. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2018 р.
Конкурс, оголошений на 20.04.2018.
1. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Екпертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: необоротні активи колишньої бази відпочинку «Зорі Тирасполя». Місцезнаходження об’єкта оцінки, або підприємства, майно якого оцінюється: Одеська обл.,
Білгород-Дністровський р-н, смт Затока, вул. Лазурна, 19. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості необоротних активів (нерухомого майна) для формування статутного капіталу. 29 000,00 грн, 5 календарних днів.
Конкурс, оголошений на 24.04.2018.
1. Назва об’єкта оцінки: частина території автополігону з покриттям Одеського
автомобільно-дорожнього коледжу ОНПУ загальною площею 100,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Великий Дальник,
вул. Кірова, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «Академія Клас» (код за ЄДРПОУ 5815586); тел. (093) 745-57-70; (093)
745-57-70 Даша (095) 868-45-10; (050) 316-43-97.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху головного корпусу
загальною площею 12,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Канатна, 99. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Ковальов Василь Васильйович (код за ЄДРПОУ
2047714413); тел. 39-99-83.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в будівлі вхідного павільйону пасажирського комплексу загальною площею 81,01 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Одеський обласний осередок громадської організації «Фронт Змін» (код за ЄДРПОУ 37280331); тел. (068) 339-86-89, 712-04-12
Ніна Олексіївна, malenkova_nelya@mail.ru, chiefacc789@gmail.com бухгалтер (050)
390-56-36, zz763125@gmail.com.
По зазначеним вище об’єктах конкурс з відбору СОД не відбувся у зв’язку із тим,
що на участь у конкурсі подано лише одну заяву від претендента. Голова Комісії з відбору СОД прийняв рішення щодо повторного оголошення конкурсу. Дата оголошення
буде визначена додатково.
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення окремо розташованої будівлі колишньої мазутонасосної загальною площею 64,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Термінал Дунай» (стара
назва – «Трансбункер –Дунай») (код за ЄДРПОУ 33268420); тел. 716-55-60 Едуард,
(приймальня), Оксана (048) 406-17-39, trb-danube@transbunker.com.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2-го поверху в будівлі колишнього
техфлоту загальною площею 121,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Митна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу –платника робіт з оцінки: ТОВ «Одемара» (код за ЄДРПОУ 14278041); тел. 729-33-85, 729-48-43, forwarding@
odemara.com, n.babiy@odemara.com, 738-48-18 Наталя Вікторівна, Леоніда Нікітіна (050)
334-10-47 Leonida.Nikitina@adm.com, 734-76-41 Наталя Вікторівна.
По цих об’єктах конкурс з відбору СОД не відбувся у зв’язку із відсутністю претендентів (не надійшло жодної заяви). Голова Комісії з відбору СОД прийняв рішення щодо повторного оголошення конкурсу СОД. Дата оголошення буде визначена
додатково.
Конкурс, оголошений на 27.04.2018.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля п’ятиповерхової будівлі
лабораторного корпусу № 2 загальною площею 4,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пішонівська, 5. Мета проведення оцінки: ви-

значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Трамбовецький Ігор Юрійович,
(ідентифікаційний номер 2575612171); тел. (067) 921-12-21.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будинку вхідного павільйону пасажирського комплексу загальною площею 9,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Народний депутат України Фаєрмарк Сергій Олександрович (код за ЄДРПОУ 2271822518); тел. (050) 490-43-52 Наталя, (068) 339-86-89
Наталя, (050) 390-56-36, zz763125@gmail.com.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 10 в боксі № 50 одноповерхової будівлі СТО літ. «А», площею 51,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: 3 Спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Тираспольське шосе,
22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Заснов Віктор Федорович (ідентифікаційний номер 1981107317);
тел. (050) 532-90-08.
По зазначених вище об’єктах конкурс з відбору СОД не відбувся у зв’язку із тим,
що на участь у конкурсі подано лише одну заяву від претендента. Голова Комісії з відбору СОД прийняв рішення щодо повторного оголошення конкурсу СОД. Дата оголошення буде визначена додатково.
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 9, 10, 11, 12 (інвентарний номер 1032006) загальною площею 70,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: 3 Спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський
р-н, с. Жеребкове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Овчинникова Олена Андріївна, (ідентифікаційний
номер 00381318); тел. (063) 602-16-32, Олена, тел.: (048) 632-11-64, (093) 195-18-15
Вікторія 3004vf@gmail.com.
2. Назва об’єкта оцінки: частина даху шестиповерхового спального корпусу санаторію «Салют» (інв. № 10310001) загальною площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Спеціалізований Одеський санаторій «Салют». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Піонерська (С. Варламова), 28. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл»
(код за ЄДРПОУ 22859846); тел. Олена Миколаївна (063) 210-05-43; Ніна (093) 14201-44, 734-12-68, nina.chumachenko@hilltel.com, (063) 452-02-64 Ганна Афендулова
(093) 681-16-04, anna.afendulova@hilltel.com (048) 734-12-68.
По двох зазначених вище об’єктах конкурс з відбору СОД не відбувся у зв’язку із
відсутністю претендентів (не надійшло жодної заяви). Голова Комісії з відбору СОД
прийняв рішення щодо повторного оголошення конкурсу СОД. Дата оголошення буде
визначена додатково.
Конкурс, оголошений на 03.05.2018.
1. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення їдальні, інвентарний № 10300023, загальною площею 395,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
автомобільно-дорожний коледж Одеського національного політехнічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 14.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 5 900,00 грн, 10 календарних днів.
2. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: будинок
відпочинку (інв. № 103010004, реєстровий № 40477150.1.АААДЕЕ573) площею 42,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Лиманський р-н, Сичавська с/р,
автодорога Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, 54-й км, будинок 1б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати.
3 850,00 грн, 5 календарних днів.
Конкурс з відбору СОД не відбувся у зв’язку із відсутністю претендентів – не надійшло жодної заяви (Голова комісії з відбору СОД прийняв рішення щодо повторного оголошення конкурсу СОД; дата оголошення буде визначена додатково) по
наступних об’єктах:
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 4 – 8, 9, 11 – 15 в одноповерховій
будівлі профілакторію (45 – 49 бокси) площею 137,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 3 Спеціальний центр швидкого реагування Державної служби
України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Куксенко Анатолій Никифорович (ідентифікаційний номер 1824912213);
тел. (063) 574-82-67, (067) 915-24-75, 778-89-15.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху навчального корпусу № 4 (інв. № 22236) загальною площею 23,6 м2. Найменування балансоутримувача
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відомості
приватизації

об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, пров. Матросова, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28 (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Мусіч Олег Володимирович, тел. (050) 316-70-26.
3. Назва об’єкта оцінки: частина холу 1-го поверху спорткомплексу (інв.
№ 10310023) загальною площею 8,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Національний університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маловського, 10. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28 (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): червень – липень 2018 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Колесникова Ольга Миколаївна, тел. (097) 402-78-40.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки державного
майна, що відбувся 24.05.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки:
частина навчально-побутового корпусу площею 6,3 м2, балансоутримувач: Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ за адресою: 45000, Волинська
обл., м. Ковель, вул. Заводська, 23, визнано ФОП Мірчук О. В., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 2 321 грн 30 коп., строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина приміщення лабораторного корпусу з прибудовою, гаражі і виробничі
майстерні площею 80,7 м2, балансоутримувач: ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж», за адресою: 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 6 визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди;
ціна виконання робіт з оцінки – 1 200,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина приміщення лабораторного корпусу з прибудовою, гаражі і виробничі
майстерні площею 256,9 м2, балансоутримувач: ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж», за адресою: 45403, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 6 визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди;
ціна виконання робіт з оцінки – 1 200,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина їдальні площею 223,9 м2, балансоутримувач: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, за адресою: 44021, Волинська обл.,
Шацький р-н, с. Світязь, урочище Гушово, 25 визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 1 200,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні;
артсвердловина площею (глибиною) 80 м, балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Луга», за адресою: 44700, Волинська обл., м. ВолодимирВолинський, вул. Драгоманова, 38 визнано ФОП Рак А. А., мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2288,0 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів;
кафетерій з кімнатою відпочинку Б-1 загальною площею 112,5 м2, балансоутримувач: УДП «Укрінтеравтосервіс», за адресою: 44110, Волинська обл., Ратнівський р-н,
с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 3510,0 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 4 календарних дні;
частина адміністративного приміщення площею 8,7 м2 за адресою: 45300, Волинська обл., смт Іваничі, вул. Банківська, 6, що обліковується на балансі Головного
територіального управління юстиції у Волинській області, визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД,
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 100,0 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні;
частина приміщення гаражів площею 81,6 м2, балансоутримувач: ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж», за адресою: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Промислова, 62 визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії
договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 2 145,0 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів;
котельня (К-1) загальною площею 478,5 м2, балансоутримувач: ДП «Цуманське
лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45233, Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт Цумань, вул. Незалежності, 124 визнано ТОВ «Волинь-експерт»,
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 2 002,0 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
приміщення недіючого гуртожитку № 1 загальною площею 444,8 м2, балансоутримувач: ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 28 визнано ТОВ
«Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; ціна виконання робіт з
оцінки 2 002,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина учбового корпусу № 2 площею 78,6 м2 за адресою: 45765, Волинська обл.,
Горохівський р-н, м. Берестечко, вул. Незалежності, 140, що обліковується на балансі
Професійно-технічного училища № 27 м. Берестечко, визнано ТОВ «Волинь-експерт»,
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для продовження дії договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 2 002,0
грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 30.05.2018

1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 321,3 м2 (корисна
площа – 296,8 м2 та площа загального користування – 24,5 м2). Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса: м. Павлоград,
вул. Добролюбова, 9а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – БО «Міжнародний Благодійний фонд «Місія батьківський дім». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 3 000,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: частина даху площею 18,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський ливарно-механічний завод. Адреса: м. Дніпро, вул. Мічуріна, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Лайфселл».
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 100,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 584,83 м2. Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Жовті Води, вул.
І. Богуна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Центр промислових технологій та експертиз». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 3 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,3 м2 (у т. ч. 4,4 м2 –
площа загального користування) та частина даху площею 15,06 м2 (в т. ч. 2,06 м2 – площа
загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут».
Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість
послуг – 2 800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 05.06.2018

1. Назва об’єкта: будівля котельної площею 245,3 м2 (корисна площа – 229,5 м2,
площа загального використання – 15,8 м2). Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп. Аношкіна, буд. 67. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП «Компанія МАСТЕРОК». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2 200,00 грн., строк виконання
(у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: будівля складів площею 270,0 м2, будівля сараю площею 18,0 м2,
будівля монтерського поста площею 56,0 м2 та частина дороги площею 267,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровське міжрайонне управління водного господарства. Адреса:
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Благовіщенка. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Імперіал». Переможець – ФОП Данильченко
В. В. Вартість послуг – 3 970,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 26.04.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по об’єкту:
частина нежитлового приміщення площею 8,0 м2 в навчальному корпусі, що перебуває на балансі Житомирського торгівельно-економічного коледжу Київського
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національного торгівельно-економічного університету, за адресою: м. Житомир, вул.
Чуднівська, 101 (вартість виконання – 2000,00 грн., строк виконання – 4 календарних
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту:
частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 в навчальному корпусі № 3, що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка, за адресою:
м. Житомир, вул. Пушкінська, 42 (вартість виконання – 2000,00 грн, строк виконання –
4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по
об’єкту:
частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 в навчальному корпусі № 4,
що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка, за
адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40 (вартість виконання – 2000,00
грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою продовження
договору оренди;
Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по об’єктах:
частина вестибуля (фойє) площею 3,0 м2 в будівлі навчального корпусу № 2 (літ.
А1), що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, бульвар Старий, 9 (вартість виконання – 2000,00
грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди;
Фізична особа – підприємець Селюк Михайло Олексійович по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 14,1 м2 (кімната № 3) на 1-му поверсі нежитлової
будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби
України в Олевському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл.,
м. Олевськ, вул. Володимирська, 5 (вартість виконання – 2000,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 10.05.2018

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення (поз. 4) площею 22,96 м2 першого поверху будівлі виробничого корпусу літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул.
Гвардійська, 1 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість послуг з
оцінки – 2 172 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих нежитлових приміщень (позиції 1/-3 – 22,4 м2, 1/-6 – 66,32 м2, 1-5 –
2,10 м2, 1-6 – 4,94 м2) загальною площею 95,76 м2 першого поверху адміністративної
будівлі (літ. Б), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Голлоші,
25 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 000
грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих приміщень (поз. 7 та поз. 9) загальною площею 34,92 м2 першого поверху будівлі виробничого корпусу літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Хуст, вул. Гвардійська, 1 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 2 172 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих приміщень (поз. 6 та поз. 11) загальною площею 44,7 м2 першого поверху будівлі виробничого корпусу літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Хуст, вул. Гвардійська, 1 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 2 172 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 29.05.2018

Для проведення незалежної оцінки:
вбудовані приміщення (поз. 5а, 6, 9 за планом) загальною площею 48,0 м2 першого
поверху та вбудоване приміщення (поз. 27 за планом) площею 13,2 м2 третього поверху адміністративної будівлі (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
смт Міжгір’я, вул. Шевченка, 38 з метою продовження договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 400 грн, термін виконання – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 31.05.2018

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення магазину (поз. 52 за планом) площею 15,0 м2 на четвертому поверсі будівлі літ. А навчально-лабораторного корпусу літ. «АА′», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14 з метою
продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 150
грн, термін виконання – 4 дні;
вбудованих приміщень поз. 109 – 144 загальною площею 1 119,6 м2 четвертого
поверху адмінкорпусу літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Токаря Михайла, 71 з метою продовження договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 368 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 31.05.2018

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого підвального приміщення (поз. V за планом) площею 12,9 м2 адмінбудівлі Мукачівської ОДПІ літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Мукачево, вул. Горького, 21а з метою продовження договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 1 800 грн, термін виконання – 4 дні;
частини приміщень площею 350,0 м2 на першому поверсі нежитлової будівлі
будинку культури, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Рахів, вул. Б.
Хмельницького, 69 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 2 400 грн, термін виконання – 4 дні;
вбудованого приміщення (поз. ІХ за планом) площею 28,1 м2 в підвалі адмінбудівлі
Мукачівської ОДПІ літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Горького, 21а з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 1 800 грн, термін виконання – 4 дні;
вбудованого приміщення поз. 119-60 площею 10,3 м2 четвертого поверху учбового корпусу літ. В та частини даху площею 25,0 м2 учбового корпусу літ. В, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Береста Олексія, 32 з метою
продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 368 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудовані приміщення (поз. 55-66) загальною площею 216,02 м2 другого поверху
адміністративної будівлі, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Тячів, вул.
Нересенська, 2 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг з
оцінки – 2 400 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 24.05.2018

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлового приміщення № 15-1 загальною площею 14,8 м2 першого поверху гуртожитку (Літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів,
38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний університет. Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 050 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
2. ФОП Литвиненко Георгій Георгійович на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: державного нерухомого майна загальною площею 275,6 м2, а саме: приміщення № 6, 7, 8 підвального поверху учбового корпусу Літ. Б, реєстровий номер
02543845.1.ЧРЦАЯГ003, загальною площею 154,6 м2; приміщення № 3, 4 першого
поверху будівлі полігону літ. Д, реєстровий номер 02543845.1.ЧРЦАЯГ005, загальною площею 154,6 м2; приміщення № 26 другого поверху будівлі кінозалу Літ. Г-2,
реєстровий номер 02543845.1.ЧРЦАЯГ003, загальною площею 18,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 25. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 700 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група»
на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини даху загальною площею 7,0 м2
будівлі та 1/2 частини металевої труби котельні. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., Великобілозерський р-н, c. Велика Білозерка, вул. 8 Березня, 1б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Кам’янське міжрайонне управління водного господарства. Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні
від дати підписання договору.
4. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: частини даху загальною площею 15,0 м2 дев’ятиповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, 9.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 980 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.

5. ФОП Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: будівлі бази відпочинку «Дружба» (Літ. А-2) загальною площею 619,3 м2, навіс (Літ.
Б), замощення І, паркану № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул.
Садівництва-Хортиця, 1д. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: Державне підприємство «ДПІ «Запоріжцивільпроект». Вартість виконання робіт з оцінки – 5 800 грн, строк виконання робіт з оцінки –
4 календарні дні від дати підписання договору.
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: будівлі військомата Літ. А-3, реєстровий номер 1239559.82.ААББАА726,
площею 1369,7 м2; будівлі гаража Літ. Б, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ222,
площею 45,9 м2; будівлі гаража Літ. В, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ223,
площею 19,3 м2; будівлі гаража Літ. Г, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ224,
площею 55,1 м2; будівлі гаража Літ. И, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ225,
площею 28,7 м2; навісу Літ. Д, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ226, площею
6,3 м2; навісу Літ. З, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ227, площею 28,6 м2;
огорожі, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ228 (огорожа №1, площею 19,6 м2;
ворота № 2 площею 10,2 м2; огорожа № 3 площею 29,4 м2; ворота № 4 площею 9,4 м2;
огорожа № 5площею 70,8 м2; огорожа № 6 площею 65,2 м2; огорожа № 7 площею
32,8 м2; огорожа № 8 площею 21,2 м2; хвіртка 1 од.; огорожа № 10 площею 20,3 м2);
замощення, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ229 (замощення (асфальтове) І,
площею 1059,0 м2; замощення (плити) ІІ площею 37,0 м2; замощення (асфальтобетон)
ІІІ площею 495,0 м2), що не увійшли до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд» у процесі приватизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів,
20. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. На участь у конкурсі не надійшло жодної заяви від суб’єктів оціночної діяльності,
у зв’язку з цим конкурс вважається таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 31.05.2018

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ФОП Литвиненко Георгій Георгійович на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: державного нерухомого майна – частини замощення загальною площею 6,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Ля-Сейнська, 59. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з
оцінки – 3 450 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: державного нерухомого майна: частини стіни приміщення № 26 площею 1,0 м2
другого поверху гуртожитку, Літ. А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД916, за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70; частини стіни приміщення № 37 площею 1,0 м2
третього поверху гуртожитку, Літ. А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД916, за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70; частини стіни приміщення №48 площею 1,0 м2
четвертого поверху гуртожитку, Літ. А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД916,
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70; частини стіни приміщення № 59 площею
1,0 м2 п’ятого поверху гуртожитку, Літ. А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД916,
розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70; частини стіни приміщення № 62, площею 1,0 м2 п’ятого поверху гуртожитку, Літ. А-5, реєстровий номер
02070849.2.АААККД885, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова, 161а; частини стіни
приміщення № 71, площею 1,0 м2 четвертого поверху гуртожитку, Літ. А-5, реєстровий
номер 02070849.2.АААККД885, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова, 161а; частини
стіни приміщення № 414, площею 1,0 м2 четвертого поверху гуртожитку, Літ. А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД885, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Поштова,161а; частини стіни приміщення № 52 площею 1,0 м2 третього поверху гуртожитку, Літ. А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД885, за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Поштова, 161а; частини стіни приміщення № 44 площею 1,0 м2 другого поверху
гуртожитку, Літ. А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД885, розташованого за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова, 161а; частини стіни приміщення ІІІ площею 1,0 м2
третього поверху гуртожитку, Літ. А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД889,
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського/Троїцька, 46/39; частини стіни приміщення ХLІІ площею 1,0 м2 третього поверху гуртожитку, Літ. А-9, реєстровий номер
02070849.2.АААККД889, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського/Троїцька, 46/39; частини стіни приміщення LXXVІІІ площею 1,0 м2 шостого поверху
гуртожитку, Літ. А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД889, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського/Троїцька, 46/39; частини стіни приміщення ІІІ площею 1,0 м2
шостого поверху гуртожитку, Літ. А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД889,
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського/Троїцька, 46/39; частини стіни приміщення СXV площею 1,0 м2 восьмого поверху гуртожитку, Літ. А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД889, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського/Троїцька,
46/39; частини стіни приміщення № 121 площею 0,5 м2 першого поверху гуртожитку,
Літ. А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД899, за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 60; частини стіни приміщення № 422 площею 0,5 м2 четвертого поверху
гуртожитку, Літ. А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД899, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 60; частини стіни приміщення № 622 площею 0,5 м2 шостого
поверху гуртожитку, Літ. А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД899, за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 60; частини стіни приміщення № 822 площею 0,5 м2
восьмого поверху гуртожитку, Літ. А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД899,
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 60; частини стіни приміщення № 28
площею 1,0 м2 другого поверху гуртожитку, Літ. В-9, реєстровий номер 02070849.14.
КМФХЧХ031, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 117а; частини стіни приміщення № 42 площею 1,0 м2 четвертого поверху гуртожитку, Літ. В-9, реєстровий
номер 02070849.14.КМФХЧХ031, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 117а;
частини стіни приміщення № 47 площею 1,0 м2 п’ятого поверху гуртожитку, Літ. В-9,
реєстровий номер 02070849.14.КМФХЧХ031, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 117а; частини стіни приміщення № 57 площею 1,0 м2 сьомого поверху гуртожитку,
Літ. В-9, реєстровий номер 02070849.14.КМФХЧХ031, за адресою: м. Запоріжжя, пр.
Соборний, 117а; частини стіни приміщення № 59 площею 1,0 м2 дев’ятого поверху
гуртожитку, Літ. В-9, реєстровий номер 02070849.14.КМФХЧХ031, за адресою: м.
Запоріжжя, пр. Соборний, 117а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний
технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3500 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
3. ФОП Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлового приміщення технічного поверху площею 8,0 м2 (приміщення VIII,
площею 6,00 м2 та площі спільного користування, – 2,00 м2) та частини даху будівлі
гуртожитку (літера А-9) площею 75,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Козача, 35. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського
Державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 880 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
4. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
частини сходової клітки № 184 площею 1,5 м2 першого поверху головного корпусу
Літ. А-3-4, А3 -2, А4; А5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД923, за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64; частини коридору № 392 площею 1,5 м2
другого поверху головного корпусу Літ. А-3-4; А3 -2, А4; А5, реєстровий номер
02070849.2.АААККД923, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64; частини приміщення № 30 площею 1,5 м2 першого поверху учбового корпусу літ. А-2,
А1 -2, реєстровий номер 02070849.2.АААККД997, за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Цимлянська, буд. 23. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний
університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 2880 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
5. Товариство з обмеженою відповідальністю Центр «Бізнесінформ» на виконання
робіт з оцінки об’єкта оренди: вбудованих нежитлових приміщень загальною площею
74,7 м2 (приміщення № 222 (107) площею за внутрішніми замірами 55,00 м2; частини
приміщення коридору № 105 площею за внутрішніми замірами 19,70 м2) другого поверху адміністративної будівлі різної поверховості, Літера А-3, Літера А-11, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕ919. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
просп. Соборний, буд. 75. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3050 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 2 календарні дні від дати підписання договору.
6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група» на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: приміщення № 177 площею 9,4 м2 третього
поверху та частини покрівлі площею 5,0 м2, загальною площею 14,4 м2, будівлі цирку
(Літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41.Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди, укладеного між ДП
«Запорізький державний цирк» та ПрАТ «ВФ Україна» за погодженням регіональним
відділенням розміру орендної плати. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький державний цирк». Вартість виконання робіт з оцінки – 2750 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 3 календарні дні від дати підписання договору.
7. ФОП Жиров Андрій Костянтинович на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини замощення загальною площею 14,0 м2 з торця будівлі (Літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Михайла Грушевського,
19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний університет ім.
Богдана Хмельницького. Вартість виконання робіт з оцінки – 3200 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
8. ФОП Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини замощення загальною площею 11,0 м2 з торця будівлі (Літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Михайла Грушевського,
19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний університет ім.
Богдана Хмельницького. Вартість виконання робіт з оцінки – 3200 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
9. ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди: частини замощення загальною площею 16,0 м2 з торця будівлі (Літ.
А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл. м. Мелітополь, вул. Михайла
Грушевського, 19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії до-
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1 Нежитлові приміщення 1-го поверху 9-поверхової будівлі гуртожитку
(інв. № 10300005, літ. за техпаспортом «А-9») загальною площею
111,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 50б, на балансі
Харківського державного університету харчування та торгівлі
2 Нежитлові приміщення кімн. № 1-48 на другому поверсі двоповерхового адміністративно-управлінського будинку (інв. №
10310038), реєстровий номер майна 02362629.1.АААДЕЖ284,
загальною площею 14,3 м2 за адресою: Харківська обл., м. Зміїв,
вул. Леніна, 25, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Харківській області
3 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі 5-поверхової
будівлі гуртожитку № 6 (інв. № 9, літ. А) загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 3, що перебуває на балансі
Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
4 Частина тамбуру на першому поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу та бібліотеки, літ. И-4, загальною площею 3,00 м2,
за адресою: м. Харків, просп. П’ятдесятиріччя СРСР, 27, що
перебуває на балансі Харківського національного університету
внутрішніх справ
5 Нежитлові приміщення кімн. № 1-5, 1-6 на першому поверсі 3-по
верхового адміністративно-побутового корпусу (літ. Ж-3) площею
85,4 м2 та кім. № 2-1 на другому поверсі 2-поверхової будівлі
їдальні (літ. Е-2) площею 7,75 м2, загальною площею 93,15 м2 за
адресою: м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27а, що перебувають на
балансі Харківського національного університету внутрішніх справ
6 Нежитлові приміщення – кімнати № 1-24, № 1-25, № 1-26, №
1-27 на першому поверсі 5-поверхового гуртожитку № 4, інв.
№ 10132000003, літ. за техпаспортом «Г-5» загальною площею
90,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебувають на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
7 Нежитлове приміщення – кімн. № 25 на 2-му поверсі 11-повер
хової будівлі інженерно-лабораторного корпусу (інв. № 82166,
літ. А-11) загальною площею 8,2 м2 за адресою: м. Харків,
Гімназійна наб., 2, перебуває на балансі Державного проектновишукувального та науково-дослідного інституту «Укренергомережпроект»
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 59 на першому поверсі
4-поверхового адміністративної будівлі в комплекті із спортивною залою, актовою залою та переходом, інв. № 022658, літ.
«А-4», реєстровий номер 08571096.1.АААДИА919, загальною
площею 16,4 м2 за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау,
27, що перебувають на балансі Харківського національного університету внутрішніх справ
9 Нежитлове приміщення – кімната № 26 на першому поверсі
5-поверхового навчального корпусу, інв. №103100001, загальною площею 14,6 м2 за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 65 г,
що перебуває на балансі Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка
10 Нежитлові приміщення у підвалі 5-поверхової будівлі навчального корпусу № 1 (інв. № 41196) загальною площею 132,5 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 3, що перебувають на
балансі Державного вищого навчального закладу «Харківський
коледж текстилю та дизайну»
11 Нежитлове приміщення – частина покрівлі 3-поверхового учбового корпусу, інв. №100020, загальною площею 25,24 м2 за
адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, смт.Кочеток, вул.
Чугуївська, 43, що перебуває на балансі Чугуєво-Бабчанського
лісного коледжу
12 Нежитлові приміщення – кім. № 63-77, 116-120 та частина коридору № 93 на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі адміністративнолабораторного корпусу № 2, інв. № 81973, літ. А-4, загальною
площею 363,40 м2 за адресою: м. Харків, вул. Астрономічна,
33, що перебувають на балансі ДП «Державний науковий центр
лікарських засобів і медичної продукції»
13 Будівля в літ. «А» площею 242,40 м2 та будівля гаража в літ. «Д»
площею 66,9 м2, загальною площею 309,30 м2 за адресою: Харківська обл., м. Балаклея, вул. Липова (Свердлова), 27, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби
в Харківській області

2150/4

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

2150/4

№
з/п

ТОВ «Незалеж- ФОП Жарихін
на профгрупа»
Ю. В.

Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на
першому поверсі (фойє) будівлі студентського комбінату харчування (корпус № 26).
м. Львів, вул. Карпінського, 8. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1670 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,5 м2 у вестибулі корпусу № 28 (студентська бібліотека). м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1680 грн.
Частина поверхні цегляної водонапірної вежі площею 53,44 м2 та частин асфальтобетонного покриття площею 10,0 м2 біля основи вежі. Львівська обл., Жовківський
р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 2. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна
група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
Нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі НДГ «Давидівський» загальною
площею 20,48 м2. Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Старе село. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2050 грн.
Частина нежитлового приміщення № 1 (коридор) загальною площею 4,0 м2 на
першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Шімзерів, 3а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1670 грн.
Частина нежитлового приміщення № 74 (фойє) загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1680 грн.
Частина нежитлового приміщення № 4 загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Данила Апостола, 11. Мета оцінки –продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 221,9 м2: на першому поверсі (приміщення № 62, 63) та в підвалі (приміщення № 1-8, 47-59). м. Львів, вул. Коперника, 14.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.
Частина нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 28,5 м2
згідно з поверховим планом за № 2. м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
Нерухоме державне майно загальною площею 6,0 м2 (частина приміщення на рівні
1 адмінбудівлі стадіону площею 5,0 м2 та частина споруди рівня 4 адмінбудівлі стадіону
площею 1,0 м2) будівлі стадіону. м. Львів, вул. Стрийська, 199. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1920 грн.
Частина вбудованих нежитлових приміщень (№ 37б – 2,0 м2 та № 37в – 1,0 м2) загальною площею 3,0 м2 на першому поверсі (вестибулі) будівлі студентського комбінату харчування (корпус № 26). м. Львів, вул. Карпінського, 8. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда».
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення № 2 площею 10,4 м2 на першому поверсі.
Львівська обл., м. Трускавець, пл. Чорновола, 2. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2050 грн.
Нежитлове приміщення (корпус № 34) площею 290,0 м2. м. Львів, вул. Патона,
1. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2400 грн.
Нежитлові приміщення (частина корпусу № 52) площею 1 487,0 м2. м. Львів, вул.
Патона, 1. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Національна компанія «Укрексперт». Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1011 грн.
Державне нерухоме майно загальною площею 202,45 м2, а саме: нежитлові приміщення будівлі під літ. «Д-1» елінг № 3 та № 4 площею 140,9 м2, а також роздягалки
(літ. «Е-1») площею 61,55 м2. Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Наварія, вул.
Берегова, 7. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
Частина приміщення котельні загальною площею 410,07 м2. Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська, 176. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення № 7 загальною площею 49,7 м2 на першому
поверсі. Львівська обл., м. Трускавець, пл. В. Чорновола, 2. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі
будівлі навчального корпусу № 1. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Раневицька, 12. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1680 грн.

Переможцями конкурсів визнано:
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
окремого майна – громадської будівлі Т-1 (магазин) площею 120,5 м2 за адресою:
вул. Гурамішвілі, 1д, м. Карлівка, Карлівський р-н, Полтавська обл., що обліковується на
балансі ТОВ «КМЗ-Капітал». Мета оцінки – для продажу на аукціоні. Вартість виконаних
робіт – 2288,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
громадської будівлі літ. А-1 (магазин з підвалом) загальною площею 318,6 м2 за
адресою: вул. Центральна, 3в, с-ще Голобородьківське, Карлівський р-н, Полтавська
область. Мета оцінки – для продажу на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 2288,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
громадської будівлі літ. А-1 (магазин-павільйон), загальною площею 166,8 м2 за
адресою: вул. Горького, 5а, с-ще Михайлівське, Карлівський р-н, Полтавська область.
Мета оцінки – для продажу на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 2288,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
окремого майна – нежитлової будівлі магазину площею 81,5 м2 за адресою: вул.
Центральна, 5, с. Коханівка, Чутівський р-н, Полтавська обл., що обліковується на
балансі ВАТ «Павлівське». Мета оцінки – для продажу на аукціоні. Вартість виконаних
робіт – 2145,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
окремого майна – Будівля магазину, Ап, А, загальною площею 170,3 м2 за адресою: вул. Шкільна, 6, с. Степове, Глобинський р-н, Полтавська обл., що обліковується
на балансі ТОВ «ІПК «Полтавазернопродукт». Мета оцінки – для продажу на аукціоні.
Вартість виконаних робіт – 2288,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлової будівлі (магазин) площею 105,2 м2 за адресою: вул. Садова, 54є, с.
Мирне, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПСП «Майбородівське». Мета оцінки – для продажу на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 2288,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
окремого майна – нежитлової будівлі (будинок ветеранів) площею 335,8 м2 за
адресою: вул. Молодіжна, 33, с. Пустовійтове, Глобинський р-н, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі Пустовійтівської сільської ради. Мета оцінки – для продажу на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 2288,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр»
на проведення оцінки державного майна:
окремого майна – громадської будівлі АП-1 (їдальня) загальною площею 488,56
ярд2, за адресою: вул. Гурамішвілі, 1ж, м. Карлівка, Карлівський р-н, Полтавська
обл., що обліковується на балансі ТОВ «КМЗ-Капітал». Мета оцінки – для продажу на
аукціоні. Вартість виконаних робіт – 3800,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів.
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості»
на проведення оцінки державного майна:
об’єкта незавершеного будівництва – одноповерховий 4-кімнатний житловий
будинок з підсобними господарськими приміщеннями за адресою: вул. Степна, 15,
с. Абазівка, Полтавський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі Полтавське тампонажне управління ПАТ «Укрнафта». Мета оцінки – для продажу на аукціоні.
Вартість виконаних робіт – 1820,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
їдальні за адресою: вул. Шкільна, 4, с. Степове, Глобинський р-н, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі ТОВ «ІПК «Полтавазернопродукт». Мета оцінки – для
продажу на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 2100,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів.
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки
державного майна:
групи інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля лазні з сараєм; нежитлова будівля котельні з сараєм за адресою: вул. Лісова, 24, с. Лучки, Кобеляцький р-н,
Полтавська область. Мета оцінки – для продажу на аукціоні. Вартість виконаних робіт –
3000,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтінгова
компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна:
окремого майна – нежитлової будівлі колишньої лазні площею 150,2 м2 за адресою: вул. Молодіжна, 35, с. Пустовійтове, Глобинський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі Пустовійтівської сільської ради. Мета оцінки – для продажу на
аукціоні. Вартість виконаних робіт – 1900,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів.
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» стартова ціна продажу об’єкта державної власності визначається на рівні
балансової вартості об’єкта. За матеріалами останньої інвентаризації є залишкова
вартість по об’єктах державної власності, а саме:
окреме майно – громадська будівля S-1 (пральня) площею 91,9 м2 за адресою:
вул. Гурамішвілі, 1-з, м. Карлівка, Карлівський р-н, Полтавська обл., що обліковується
на балансі ТОВ «КМЗ-Капітал»;
окреме майно – нежитлова будівля загальною площею 340,9 м2 за адресою: проспект Володимирський, 94, м. Лубни, Полтавська обл., що обліковується на балансі
ЗАТ «Лубнимеблі».
По об’єкту державної власності окремого майна – нежитлова будівля – склад балонів літ.V-1 площею 23,5 м2 м за адресою: вул. Бірюзова Маршала, 26/1, м. Полтава,
що обліковується на балансі ПАТ «Демітекс», – проведена оцінка станом на 31.01.2018,
термін якої дійсний 9 міс.
На засіданні Комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яке відбулося 24
травня 2018 року, було прийнято рішення щодо недоцільності проведення конкурсів
по вищезазначених об’єктах.

I. Об’єкти оренди.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 23.05.2018

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна об’єктів
оренди, що відбулися 24.05.2018

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 24.05.2018
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Вбудоване нежитлове приміщення (частина вестибуля) на першому поверсі загальною площею 2,0 м2 у навчальному корпусі № 1. м. Львів, вул. Карпінського, 2/4.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Державне нерухоме майно загальною площею 4,0 м2, а саме: вбудоване нежитлове приміщення (частина вестибуля) на першому поверсі площею 2,0 м2 та вбудоване
нежитлове приміщення (частина холу) на другому поверсі площею 2,0 м2 у навчальному корпусі № 2. м. Львів, вул. Карпінського, 6. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1670 грн.
Державне нерухоме майно загальною площею 4,0 м2, а саме: частина вбудованого
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у вестибулі на першому поверсі та частина
вбудованого нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у холі на другому поверсі у навчальному корпусі № 4. м. Львів, вул. Митрополита Андрія, 5. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Частина бічного фасаду та парапету будівлі загальною площею 26,9 м2. м. Львів,
просп. В. Чорновола, 4. Мета оцінки – укладення оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2100 грн.
Нежитлові приміщення № 1-5 та № 10-20 загальною площею 270,7 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «А-2». Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Шевченка, 24. Мета
оцінки – укладення оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 1000 грн.
Будинки і споруди піонерського табору «Сокіл» у кількості 24 од. Львівська обл.,
смт Брюховичі, вул. Лікарська, 8а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Радикал». Термін виконання
робіт – 10 к/д. Вартість робіт – 9000 грн.

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтінгова
компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення навчального корпусу № 2 площею 12,1 м2 за
адресою: вул. Гоголя, 146, м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі
Миргородського художньо-промислового коледжу імені М.В.Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1300,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
нежитлових приміщень площею 59,1 м2 за адресою: вул. Центральна, 212, м. Глобине, Полтавська область; гаража площею 28,9 м2 за адресою: вул. Центральна, 212,
м. Глобине, Полтавська область; нежитлових приміщень площею 28,4 м2 за адресою:
вул. Центральна, 275, м. Глобине, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДКСУ
у Глобинському районі. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1920,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на
проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення на першому поверсі морфологічного корпусу
площею 6,0 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на балансі
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1260,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки
державного майна:
частини нежитлового приміщення (кабінет № 180) на першому поверсі учбового
корпусу площею 25,8 м2 за адресою: проспект Першотравневий, 5, м. Полтава, що
обліковується на балансі Національного університету імені Ярослава Мудрого. Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1350,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридична особа – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр»
на проведення оцінки державного майна:
двох блок-боксів площею 41,5 м2 за адресою: вул. Мільйонна, 17, м. Кобеляки,
Полтавська обл., що обліковується на балансі Головного управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1346,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 29.05.2018

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна об’єктів
оренди, що відбулися 11.05.2018
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1. Нерухоме майно загальною площею 18,41 м2, в тому числі 8,41 м2 – приміщення технічного поверху, 10,0 м2 – частина даху десятиповерхової будівлі (інв. № 1),
що перебуває на балансі ДП «Інститут азотної промисловості і продуктів органічного
синтезу», за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, 1. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість
послуги – 1900 грн, термін виконання роботи – 4 дні.
2. Нежитлове вбудоване приміщення площею 47,6 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі Палацу спорту (інв. № 10310001), що перебуває на балансі ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О. Є. Порай-Кошиці Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка», за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул.
Б. Хмельницького, 100. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах:
вартість послуги – 2000 грн, термін виконання роботи – 3 дні.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 31.05.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
частина будівлі гаража площею 211,1 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Шевченка, 156, з метою укладення договору оренди державного майна –
конкурс не відбувся;
частина будівлі навчального корпусу площею 9,48 м2 за адресою: м. Рівне, вул.
Млинівська, 2, з метою продовження договору оренди державного майна – визнано
ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2100 грн;
частина нежитлових приміщень першого поверху гуртожитку № 3 площею 29,4 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Мірющенко, 62, з метою продовження договору оренди
державного майна – конкурс не відбувся;
мийка для вантажних автомобілів» площею 324,7 м2 за адресою: Рівненська обл.,
м. Вараш, будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 48а, з метою продовження договору оренди державного майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3500 грн;
«Більярдна» площею 110,5 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н,
с. Рудка, вул. Білоозерська, 1, з метою продовження договору оренди державного
майна – визнано Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3300 грн;
нежитлове приміщення другого поверху адмінбудівлі площею 11,6 м2 за адресою:
Рівненська обл., смт Зарічне, вул. Грушевського, 1, з метою продовження договору
оренди державного майна визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
об’єкти бази дільниці № 10, а саме: виробичо-побутовий корпус (інвентарний номер 3007/0) площею 369,1 м2; склади (інвентарний номер 3007/1) площею 396,6 м2;
виробничий майданчик № 1 (інвентарний номер 3007/2) площею 570,0 м2; виробничий
майданчик № 2 (інвентарний номер 3007/3) площею 1097,1 м2 за адресою: Рівненська
обл., Володимирецький р-н, с. Стара Рафілівка, вул. Приміська, 1, з метою продовження
договору оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 14500 грн;
нежитлові приміщення другого поверху адміністративної будівлі площею 14,4 м2
за адресою: Рівненська обл., смт Зарічне, вул. Грушевського, 1, з метою продовження
договору оренди державного майна визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
частина коридору третього поверху навчального корпусу № 4 площею 15,0 м2 за
адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 41, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
склад для запчастин площею 8,5 м2, бокс для ремонту механізмів площею 92,9 м2,
піднавіс для механізмів площею 83,0 м2, прохідна площею 11,6 м2, будинок ПДУ площею 94,8 м2, заправка площею 10,2 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Млинів, вул.
Кірова, 49, з метою укладення договору оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 12500 грн.
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Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну для проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди:
вбудовані приміщення площею 372,1 м2, що перебувають в одноповерховій будівлі, за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Казакова, 32, що перебувають на балансі ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», з метою продовження дії договору оренди, вартість робіт – 1 800,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ТОВ «АН Експерт» для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди:
нежитлові приміщення загальною площею 31,5 м2 на другому та третьому поверхах
адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3, що перебувають на балансі державної організації
«Комбінат Трикутник», з метою укладення договору оренди, вартість робіт – 1 800,00
грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» для проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди:
частина приміщення площею 2,0 м2 на технічному поверсі будівлі гуртожитку № 1 за
адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), Студентський бульвар
(просп. Комуністичний), 19, що перебуває на балансі Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, з метою продовження дії договору
оренди, вартість робіт – 1 800,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні.

Переможцями конкурсу визнано:
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди: виробничі приміщення першого поверху площею 136,2 м2 триповерхової будівлі учбового корпусу, на балансі
Миколаївського професійного промислового ліцею, за адресою: м. Миколаїв, вул.
Вінграновського, 62. Вартість робіт – 1600 грн без врахування ПДВ, строк виконання
робіт – 3 календарних дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 1104,8 м2
в одноповерховій будівлі магазину, на балансі Філії «Одеське управління військової
торгівлі» Концерну «ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС», за адресою: м. Миколаїв, пр. Героїв України, 93/1. Вартість робіт – 1900 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт –
4 календарних дні;
ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди: комплекс будівель та споруд господарства
«Кінбурнська коса» площею 506,5 м2, на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Покоровське,
вул. Римбовська, 58. Вартість робіт – 9000 грн без врахування ПДВ, строк виконання
робіт – 7 календарних днів;
ФОП Фокін О. С. на об’єкт оренди: база відпочинку «Світанок» площею 359,2 м2,
на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Рибаківка, вул. Очаківська, 1в. Вартість робіт – 10000
грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарних дні;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкт оренди: база відпочинку «Портовик» загальною площею 10693,3 м2 у складі: будинок відпочинку (6 шт.), кухня, їдальня,
душова, склад № 7, вагончик (2 шт.), майданчик з каміном та навісом, туалет, підвал,
душова літня з щитовою, замощення асфальтове з водоколонкою, підпірні стінки (№
20, 21), огорожі (№ 22, 23, 25, 26, 27, 29, 33, 18), на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Слобідська
(Цокуренка), 220. Вартість робіт – 10000 грн без врахування ПДВ, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 29.05.2018

2200/5

ІНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбулися 01.06.2018

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 29.05.2018

5200/4

говору оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний
університет ім. Богдана Хмельницького. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 200 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.

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

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

II. Об’єкт повернення в державну власність.
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва «Одноквартирний житловий будинок». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Зміївський
р-н, с. Бірки, вул. Академічна, 2. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка
об’єкта незавершеного будівництва «Одноквартирний житловий будинок», що повертається в державну власність. Основні види продукції(послуг), що виробляються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): –. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на (останній звітний
період): –. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки(ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю (так, ні): –. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 06.03.2018.
Вартість виконання робіт: 7600 грн. Термін виконання робіт: 10 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 14.05.2018

Вбудовані нежитлові приміщення площею 54,3 м2 на 3-му поверсі чотириповерхової будівлі блоку службово-побутових приміщень, що обліковується на балансі ХФ
ДП «Адміністрація морських портів», за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4», переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Вартість робіт – 1900 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Група інвентарних об’єктів пансіонату «Явір», що перебуває на балансі ДП «Скадовське досвідне лісомисливське господарство», за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, смт Лазурне, провул. Олексіївський, 1, переможець конкурсу – ФОП
Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 8 000 грн.
Строк виконання робіт – 3 дні.
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Гідротехнічні споруди та нерухоме майно ставка «Кругляк»: берегоукріплення (інв.
№ 33, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ296), рибоуловлююча камера (інв. № 34,
реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ323), подаючий канал (інв. № 35, реєстровий №
25592421.5.ААЕЖАГ318), причал (інв. № 17, реєстровий № 25592421.67.ААЕЖАЖ255),
під’їзна дорога (інв. № 16, реєстровий № 25592421.67.ИАДИКЕ081), побутове приміщення (інв. № 27, реєстровий № 25592421.67.ИАДИКЕ075), склад кормовий (інв. № 21,
реєстровий № 25592421.67.ИАДИКЕ089) та склад міндобрив (інв. № 19, реєстровий
№ 25592421.67.ИАДИКЕ093), що перебувають на балансі ДП «Укрриба», за адресою: за
межами населених пунктів на території Сивашівської сільської ради Новотроїцького району
Херсонської області», переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Вартість робіт – 7 100 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Гідротехнічні споруди та нерухоме майно ставка «Гайдамаки»: додатковий водовипуск (інв. № 42, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ308) та причал (інв. № 43, реєстровий № 25592421.5. ААЕЖАЖ257), що перебувають на балансі ДП «Укрриба», за
адресою: за межами населених пунктів на території Сивашівської сільської ради Новотроїцького району Херсонської області», переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс –
Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 7 100
грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Гідротехнічні споруди та нерухоме майно ставка «Костин Шпиль»: рибоуловлююча
камера (інв. № 87, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ324), артскважина (інв. № 26,
реєстровий № 25592421.67. ААЕЖАГЖ239), під’їзна дорога (інв. № 88, реєстровий №
25592421.67.ИАДИКЕ082), склад (інв. № 86, реєстровий № 25592421.67.ИАДИКЕ087)
та побутове приміщення (інв. № 89, реєстровий № 25592421.67.ИАДИКЕ074), що
перебувають на балансі ДП «Укрриба», за адресою: за межами населених пунктів на
території Сивашівської сільської ради Новотроїцького району Херсонської області»,
переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 7 100 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Гідротехнічні споруди та нерухоме майно ставка «Чобіток»: берегоукріплення
(інв. № 20, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ295), рибоуловлююча камера (інв. №
18, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ322), водоподаючий канал (інв. № 24, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ301), водоподаючий канал (інв. № 23, реєстровий №
25592421.5.ААЕЖАГ302), артскважина (інв. № 107, реєстровий № 25592421.67. ААЕЖАГЖ236), причал (інв. № 41, реєстровий № 25592421.67.ААЕЖАЖ254), під’їзна дорога
(інв. № 40, реєстровий № 25592421.67.ИАДИКЕ080), годівниця для риб (інв. № 30, реєстровий № 25592421.67.ГЮТСЖЛ023), побутове приміщення (інв. № 38, реєстровий №

25592421.67.ИАДИКЕ072) та склад для кормів (інв. № 37, реєстровий № 25592421.67.
ИАДИКЕ090), що перебувають на балансі ДП «Укрриба», за адресою: за межами населених пунктів на території Сивашівської сільської ради Новотроїцького району Херсонської області», переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Вартість робіт – 7 100 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності,
проведених 05.06.2018

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина кімнати для
приймання їжі (к. № 12) площею 5,1 м2 на першому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України, за адресою:
вул. Тернопільська, 13/3, м. Хмельницький визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну.
Вартість надання послуг з оцінки – 1900,00 грн. (без урахування ПДВ), строк надання
послуг з оцінки – 4 календарні дні.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі студентського гуртожитку № 5, що обліковується на балансі Хмельницького національного університету
та розташована за адресою: вул. Кам’янецька, 112/2, м. Хмельницький, визнано ФОП
Паніка Юрія Олександровича. Вартість надання послуг з оцінки – 2 200,00 грн (без
урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 у підвалі будівлі студентського гуртожитку № 4, що
обліковується на балансі Хмельницького національного університету, за адресою: вул.
Інститутська, 7, м. Хмельницький, визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 100,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 у підвалі будівлі студентського гуртожитку № 2, що
обліковується на балансі Хмельницького національного університету, за адресою: вул.
Інститутська, 11/3, м. Хмельницький, визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість

надання послуг з оцінки – 2100,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 у підвалі будівлі студентського гуртожитку № 1, що
обліковується на балансі Хмельницького національного університету, за адресою: вул.
Кам’янецька, 110, м. Хмельницький, визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість
надання послуг з оцінки – 2100,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів.
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина майданчика із залізобетонних плит площею 6,0 м2 та одне антено-місце на даху сховища для
техніки боксу № 8, що обліковуються на балансі Хмельницького центру підвищення
кваліфікації персоналу ДКВС України, за адресою: вул. Лісова, 1, с. Давидківці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість
надання послуг з оцінки – 2750,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів,що відбулися 14.05.2018

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення в п’ятиповерховому корпусі лабораторії площею 49,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Благодійна організація
«Благодійний фонд «Черкаська Рок-Студія». Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху площею 12,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. В. Чорновола, 27/6, м. Христинівка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
Христинівське виробниче управління житлово-комунального господарства. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1900,00 грн.

прийнято рішення про приватизацію
Продовження. Початок рубрики на стор. 1

Дніпропетровська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області від 15.06.2018 № 12/01-82-РП прийнято рішення про
приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Софіївське підприємство по
племінній справі у тваринництві», розташованого за адресою: Дніпропетровська
обл., Софіївський район, с. Вакулове, вул. 40 років Перемоги, 2.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Дніпропетровській області від 15.06.2018 № 12/01-83-РП прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – державного підприємства «Проектний інститут «Дніпродзержинськцивільпроект», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське,
вул. Запорізька, 20а.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області від 15.06.2018 № 12/01-84-РП прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності – дитячий комбінат № 2 (63)
(недіючий), що перебуває на балансі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний
комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000) та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Дніпропетровській області від 15.06.2018 № 12/01-85-РП прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – комплекс будівель обчислювального центру у складі: адміністративна будівля літ. А2 – 2 на 1-му поверсі поз.
1-31, на 2-му поверсі поз. 32-48 загальною площею 854,9 м2, будівля гаража
літ. Б-2 загальною площею 1106,7 м2, ґанки літ. б, б1, гараж літ. В-1 загальною
площею 412,0 м2, будівля сторожки літ. Е, е’, е’’, навіси літ. И, З, Ж, огорожі та
споруди № 1, 2, 3, 4, частина 5, 7, частина мостіння – І, що перебуває на балансі Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106) та розташований
за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 66.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Дніпропетровській області від 15.06.2018 № 12/01-86-РП прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності – сірководнева лікувальня літ.
А-2 з підвалом загальною площею 1 269,8 м2, сходами літ. а, входом в підвал
літ. а1, кисневою літ. Б, ґанком літ. б, огорожею № 1, 2, 8, 9, підпірними стінками
№ 3, 5, 6, сходами № 4, мостінням літ. 1 загальною площею 153,0 м2, що перебуває на балансі ПрАТ «Євраз Дніпровський металургійний завод» (код ЄДРПОУ
05393056) та розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Свободи, 2а.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області від 15.06.2018 № 12/01-87-РП прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності –
будівлі гаражів літ. Ж-1 загальною площею 78,7 м2, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ
02359946) та розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
просп. Героїв-підпільників (Дзержинського), 1ж.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Дніпропетровській області від 15.06.2018 № 12/01-88-РП прийнято рішення про
приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – будівлі майстерень літ. Е-2 загальною площею 1 353,8 м2, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ
02359946) та розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
пр. Героїв-підпільників (Дзержинського), 1е.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Дніпропетровській області від 15.06.2018 № 12/01-89-РП прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – будівля їдальні № 15 на 100 місць
загальною площею 556,6 м2, що перебуває на балансі ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000) та розташована за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, буд. 148а.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Дніпропетровській області від 15.06.2018 № 12/01-90-РП прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – будівля їдальні № 16 на 100 місць
загальною площею 1 046,7 м2, що перебуває на балансі ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000) та розташована за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, буд. 2б.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Дніпропетровській області від 15.06.2018 № 12/01-91-РП прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – нежитлова будівля зерноскладу
літ. А-1 з ґанком літ. а загальною площею 486,6 м2, що перебуває на балансі
Софіївського міжрайонного управління водного господарства та розташована
за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Садове (с. Леніна),
вул. Центральна, 59б.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Дніпропетровській області від 15.06.2018 № 12/01-92-РП прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею 1 849,7 м2 з огорожею та замощенням, що перебувають на балансі
ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191023) та
розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області від 15.06.2018 № 12/01-93-РП прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності – нежитлова будівля літ. А-1 з
підвалом літ. А п/д загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а, що перебуває
на балансі ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191307)
та розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Січеславська (Кремлівська), 10б.
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 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області від 15.06.2018 № 12/01-94-РП прийнято рішення про
приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – гаража цегляного загальною площею 21,3 м2, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946) та
розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Апостолове, вул. Центральна (Леніна), 63.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Дніпропетровській області від 15.06.2018 № 12/01-95-РП прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності – будівлі овочесховища літ. А-1
з прибудовами – літ. А’ – 1, А2 – 2 загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ.
а’ – 1, ґанком літ. а, навісами літ. А’, Б, воротами № 1, № 2, що перебуває на балансі ПрАТ «Євраз Дніпровський металургійний завод» (код ЄДРПОУ 05393056)
та розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Свободи, 187б.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Дніпропетровській області від 15.06.2018 № 12/01-96-РП прийнято рішення про
приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Апостолівське підприємство
по племінній справі у тваринництві», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Апостолівський район, м. Апостолове, вул. Каманіна, 1.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області від 15
червня 2018 року № 00267 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – вбудованого приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 м2, що перебуває на
балансі ПАТ «Ужгородський Турбогаз», код за ЄДРПОУ 00153608, за адресою:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3 шляхом викупу балансо
утримувачем – ПАТ «Ужгородський Турбогаз».

  
 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області від

15 червня 2018 року № 00268 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва
ливневого колектора, що перебуває на балансі ПАТ «Ужгородський Турбогаз»,
код за ЄДРПОУ 00153608, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Розівка, вул. Трудова, 2 шляхом викупу балансоутримувачем – ПАТ «Ужгородський Турбогаз».

Запорізька область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Запорізькій області від 15.06.2018 № 421 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення –
дитячий оздоровчий табір «Аіст», розташований за адресою: Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Макарова, 24б, балансоутримувач – Придніпровське міжрайонне управління водного господарства, код ЄДРПОУ 36381844, шляхом
продажу на електронному аукціоні.

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 18.06.2018 № 272 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності соціальнокультурного призначення:«Дитячий оздоровчий табір «Фрегат», що перебуває
на балансі Херсонської філії Державного підприємства «Адміністрація морських
портів України», розташований за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н,
с. Кізомис, шляхом викупу.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 18.06.2018 № 273 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: «Нежитлові
приміщення загальною площею 342,5 м2», що перебуває на балансі Державної
установи «Лабораторний центр МОЗУ», розташований за адресою: м. Херсон,
вул. Молодіжна, 2а, шляхом викупу.

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Хмельницькій області від 15.06.2018 № 374 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів недіючої бази Грицівської експлуатаційної дільниці, а
саме: адмінбудинок літ. А 1987 року введення в експлуатацію; майстерня літ.
Б 1983 року введення в експлуатацію; блок гаражів літ. В 1983 року введення
в експлуатацію; адмінбудинок літ. Г 1983 року введення в експлуатацію; гараж
автомобільний літ. Д 1987 року введення в експлуатацію; блок складів літ. Е
1966 року введення в експлуатацію; автозаправна станція літ. Ж, у складі якої:
приміщення оператора, підземні резервуари для збереження ПММ в кількості 4
шт. (2 шт. по 5 м3 та 2 шт. по 10 м3) та розподільчі колонки в кількості 2 шт. 1987
року введення в експлуатацію; сарай літ. З 1987 року введення в експлуатацію;
склад паливно-мастильних матеріалів літ. І 1987 року введення в експлуатацію;
благоустрій (залізобетоні плити, якими частково викладені пішохідні доріжки
та площадка ЕД) 1983 року введення в експлуатацію; резервуар УСТ-36 1984
року введення в експлуатацію; резервуар 1976 року введення в експлуатацію,
що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, смт Гриців,
вул. Суворова, 3 та перебуває на балансі Шепетівського міжрайонного управління водного господарства, код ЄДРПОУ 04544085.

О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Т. м. утеченко (дополіграфічна підготовка)

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Чернігівській області від 15 травня 2018 року № 430 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: незавершеного будівництва реабілітаційного центру за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Ковалівка, 17а.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Чернігівській області від 15 травня 2018 року № 431 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: незавершеного будівництва адміністративного будинку за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Бунівка, 2.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області від 15 травня 2018 року № 432 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності: незавершеного будівництва
2-квартирного житлового будинку за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня,
вул. Єсеніна, 28.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Чернігівській області від 15 травня 2018 року № 433 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності: гаража загальною площею 22,1 м2
за адресою: Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. Червона площа, 94а.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Чернігівській області від 18 червня 2018 року № 434 «Щодо приватизації державного пакета акцій ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський» (код ЄДРПОУ 32883575)» скасовано накази Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області від 24.04.2018 № 280 «Про прийняття рішення про приватизацію
державного пакета акцій ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський» (код
ЄДРПОУ 32883575)» та від 04.05.2018 № 306 «Про створення аукціонної комісії
з метою підготовки до приватизації об’єкта малої приватизації» та прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності: державного пакета
акцій у кількості 3 815 300 штук, що становить 25,0 % статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський» (код
ЄДРПОУ 32883575), що знаходиться за адресою: вулиця Шевченка, 1а, с. Чайкине, Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл. (статутний капітал Товариства
становить 15 261 200,00 гривень) відповідно до вимог статті 16 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
м. Києву від 15 червня 2018 року № 854 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центр будівельного та енергоефективного інжинірингу» за адресою:
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 (код ЄДРПОУ 36946596), що перебуває на
балансі ДП «Центр будівельного та енергоефективного інжинірингу», шляхом
продажу на аукціоні з умовами.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

м. Києву від 15 червня 2018 року № 855 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Розрахунковий центр послуг» за адресою: м. Київ, просп. Возз’єднання,
15/17 (код ЄДРПОУ 21537419), що перебуває на балансі ДП «Розрахунковий
центр послуг», шляхом продажу на аукціоні з умовами.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

м. Києву від 15 червня 2018 року № 856 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр» за адресою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1, що перебуває на
балансі державного підприємства «Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр» (код ЄДРПОУ 30251613), шляхом продажу на
аукціоні з умовами.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Хмельницька область

Над номером працювали:

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Чернігівській області від 15 травня 2018 року № 429 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності: адміністративного приміщення
літ.А-1 загальною площею 59,2 м2 за адресою: Чернігівська обл., м. Семенівка,
вул. Червона площа, 94.

м. Києву від 15 червня 2018 року № 857 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Державний резервний насіннєвий фонд України» за адресою: м. Київ,
вул. Саксаганського, 1, що перебуває на балансі ДП «Державний резервний
насіннєвий фонд України» (код за ЄДРПОУ 30518866), шляхом продажу на
аукціоні з умовами.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
м. Києву від 15 червня 2018 року № 858 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій»
за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 38 (код ЄДРПОУ 25202325), що перебуває на балансі ДП «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та
конструкцій», шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по

м. Києву від 15 червня 2018 року № 859 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – єдиного майнового державного підприємства
«Укрархбудінформ» за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, що перебуває
на балансі ДП «Укрархбудінформ» (код ЄДРПОУ 13670251), шляхом продажу
на аукціоні з умовами.
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