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9 липня 2018 року

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

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО ХАРкІВськІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
НА пРАВО ОРеНДи НеРУХОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 10, 11 на підвальному (цокольному)

поверсі 5-поверхової будівлі навчального корпусу, інв. 103100001, загальною площею 130,7 м2

за адресою: м. Харків, просп. Ювілейний, 65г, що перебувають на балансі Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 26.04.2018 становить
542 900,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат –
54 724,32 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення
конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі
стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – травень 2018 року, яка без урахування
ПДВ становить 9 120,72 грн, при орендній ставці 20 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про
незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення автомийки.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарноепідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж
орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у порядку, визначеному законодавством, і надати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде
здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації орендованого майна.
12. Передача майна в суборенду можлива виключно за умови наявності погодження органу управління.
13. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
14. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі
порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
15. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу
відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906 зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати,
пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про
засоби зв’язку з учасником та з зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку (за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі); пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні конкурсної комісії
з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати
проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону, у конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності),
із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і
номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на наступний після
вихідного дня день об 11.00.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті
на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

ПІДСУМКи
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО ХАРкІВськІй ОблАстІ пРО пІДсУМки кОНкУРсУ
НА пРАВО ОРеНДи ДеРжАВНОгО МАйНА, ЩО ВІДбУВсЯ 02.07.2018

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлових приміщень – кімн. № 101, 103 на 2-му
поверсі 2-поверхової будівлі навчально-виробничих майстерень, інв. № 1030001, літ. А-2-4, загальною
площею 162,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 39, що перебуває на балансі ДНЗ
«Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області», з єдиним претендентом, що прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його
проведення, – ФОП Хромих О. І.

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

ІНФОРМАЦІЯ
кеВ м. чеРНІВЦІ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ НА пРАВО УклАДеННЯ
ДОгОВОРУ ОРеНДи ДеРжАВНОгО (ВІйськОВОгО) МАйНА

Орган управління – Міністерство оборони України.
Балансоутримувач – КЕВ м. Чернівці (код за ЄДРПОУ 08179180).
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові вбудовані приміщення першого
поверху (№ 1-5, 1-7) загальною площею 45,1 м2 в будівлі (літ. А) Гарнізонного будинку офіцерів
(інв. № 4) військового містечка № 101 за адресою: м. Чернівці, пл. Театральна, 6.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку становить 165 245,00 грн (сто шістдесят п’ять тисяч двісті сорок п’ять гривень 00 коп.) без ПДВ.
Стартовий розмір плати за оренду державного (військового) майна за базовий місяць (травень 2018 року) при використанні об’єкта з метою розміщення суб’єкта господарювання, що провадить
діяльність у сфері права, орендна ставка 20 %, визначений відповідно до вимог чинного законодавства
і становить 2 776,12 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати (фіксована сума) за використання
зазначеного об’єкта порівняно з розміром орендної плати за базовий місяць.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа наступного за звітним місяця).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
4. Строк оренди – 2 роки 11місяців з можливістю продовження терміну дії договору за умови виконання
орендарем всіх обов’язків за договором оренди, за наявності згоди балансоутримувача та погодження
органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди. Продовження договору у визначеному вище порядку
можливе за умови якщо інше не буде встановлено законодавством на момент закінчення строку дії договору. У разі, якщо на момент продовження договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена
більш як три роки тому, для продовження договору оренди провадиться нова оцінка об’єкта оренди.
5. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму,
не меншу ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством України.
6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого майна.
7. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору оренди повернути орендодавцю об’єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або
втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря.
У разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем
за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невідокремлювані поліпшення – власністю держави і компенсації не підлягають.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку не меншому
ніж трикратний розмір орендної плати за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок
плати за останній (останні) місяці оренди протягом 10 (десяти) днів з моменту укладання договору.
9. Заборона суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
10. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди
та виконанням інших умов договору оренди.
11. Компенсація переможцем конкурсу витрат іншого учасника на здійснення незалежної оцінки
об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ.
12. Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну плату при
забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі
обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів адвокатського об’єднання; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців; копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністью;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; довідку від учасника конкурсу про те, що відносно нього не
порушено справу про банкрутство.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; комплект відповідних документів, зазначених в інформації про конкурс,
які передбачені п.7.2 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою КМУ від 31.08.2011 № 906; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу.
Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в запечатаному
конверті з написом «На конкурс» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди,
підписаному учасником конкурсу з відбитком печатки претендента (за наявності).
Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкурсі – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58002, м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. 6.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону відбудеться об 11.00 через 20 календарних днів з наступного дня після дати опублікування інформації про проведення конкурсу у газеті «Відомості приватизації» за адресою:
м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. 2.
Допущені для участі у конкурсі учасники або уповноважені особи повинні подати конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому
конверті секретарю конкурсної комісії в день проведення конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати в КЕВ м. Чернівці за телефоном (0372) 52-88-03.

ІНФОРМАЦІЯ
ЦеНтРАльНОгО бУДиНкУ ОФІЦеРІВ збРОйНиХ сил УкРАїНи пРО пРОВеДеННЯ
кОНкУРсУ НА пРАВО ОРеНДи НеРУХОМОгО ВІйськОВОгО МАйНА

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Центральний будинок офіцерів Збройних
Сил України, поштова адреса: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 30/1.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення Центрального будинку
офіцерів Збройних Сил України загальною площею 12,9 м2 за адресою: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 30/1, військове містечко № 50, інв. № 1.
Балансоутримувач: Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28.02.2018 становить 389 008,00
грн (без урахування ПДВ).
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Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 5 946,50 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – травень 2018 року за умови використання під
розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекс інфляції.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови для проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використанням зазначеного
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку
у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (не пізніше 15 числа наступного за звітним) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням
індексу інфляції; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями

(до моменту укладення прямих договорів; відшкодовувати витрати орендодавцю
за комунальні послуги); компенсація земельного податку під об’єктом оренди та
за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та опублікування об’яви; виконання капітального та поточного ремонту
орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування
майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною
оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення
та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект

договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності);
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені
нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати
(відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за поштовою адресою: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 30/1, Центральний будинок офіцерів
Збройних Сил України, військове містечко № 50, інв № 1. Контактний телефон
для довідок 253-81-85.

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство аграрної 38517224, Івано-Франківська філія державної
політики та продоволь- установи «Інститут охорони ґрунтів України»,
тел. (0342) 53-35-29
2 ства України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пловартість майна за незалежною
ща, м2
оцінкою, грн
Приміщення на 2-му поверсі адмінбудівлі 22167462.1. 1БЕШНСП5358 Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2
61,6
603 870,00 станом на 31.01.2018
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Приміщення на 1-му поверсі адмінбудівлі 22167462.1. 1БЕШНСП5358 Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2

11,3

122 842,00 станом на 31.03.2018

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення сервісного центру комп’ютерного та
периферійного устаткування
2 роки 11 місяців
Офіс

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 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
максимальнайменування
місцезнаходження
мета використання
на пло- незалежною оцін- но можливий
2
ща, м
кою без ПДВ, грн строк оренди
1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» , 08307,
Приміщення № 256 на 2-му поверсі
–
Київська обл., м. Борис16,6
1 216 460,00
2 роки
Розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухоструктури України
Київська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22 пасажирського термінала «D»
піль, Аеропорт
11 місяців мого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
2 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307,
Приміщення № 78 на 3-му поверсі
–
Київська обл., м. Борис12,0
901 242,00
2 роки
Забезпечення виробничого процесу щодо обслуговування пасажирів з метою безпеки
структури України
Київська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22 пасажирського термінала «D»
піль, Аеропорт
11 місяців
3 Державне агентство 37197165, Державне спеціалізоване підприємство «Чорно- Нерухоме майно – нежитлові при- 37197165.6.РРИЕФУ039 Київська обл., Іванківський 25,00;
37 340,00;
2 роки
Розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, алкогольних та
України з управління бильський спецкомбінат», Київська обл., Іванківський р-н,
міщення
р-н, м. Чорнобиль, вул. Ра- 100,00
149 360,00
11 місяців тютюнових виробів на площі 25,0 м2; розміщення складу на площі 100,0 м2
зоною відчуження
м. Чорнобиль, вул. Радянська, 70, тел. (4593) 5-16-32
дянська, 78

№
з/п

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

Назва органу
управління

реєстровий номер
майна

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 50, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

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

Назва органу управління

1 Державне агентство рибного
господарства України
2 Державне агентство резерву
України

25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04053, м. Київ,
вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91
14373288, Державна організація «Комбінат «Трикутник», 25015,
м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 3, тел. (0522) 37-80-10

найменування

реєстровий номер майна

Гідротехнічні споруди зимувального ставу, вирощувального ставу № 2,
вирощувального ставу № 3, вирощувального ставу № 4
Нежитлові приміщення на 2-му та 3-му поверхах адміністративної
будівлі

загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
1 653 900,00
2 роки 364 дні
Для рибогосподарських
потреб (рибозведення)
35,1
159 482,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса

місцезнаходження

25592421.33.ААЕЖАД171 Територія Красносілківської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області
14373288.4.АААКВЕ550 м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 3

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

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

Назва органу
управління

1 Державна служба
статистики України
2 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02361400, Головне управління статистики у Львівській області,
м. Львів, просп. В. Чорновола, 4, тел. (032) 258-59-00
38855349, Державний університет телекомунікацій, 03110,
м. Київ, вул. Солом’янська, 7, тел. (044) 249-25-29

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
реєстровий номер майна місцезнаходження
площа, м2
Частина прибудинкової території (замощення)
02361400.1.АААДУЖ043 м. Львів, просп.
260,0
В. Чорновола, 4
Нежитлові приміщення (кімн. № 121, 122, 123, 124, 125, 126а, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 271)
Інформація відсутня м. Львів, вул. Воло246,6
на 3-му поверсі гуртожитку № 1 Львівського коледжу Державного університету телекомунікацій
димира Великого, 33

вартість майна за незалежною оцінкою, грн
523 780,00
станом на 31.05.2018
2 759 745,00
станом на 30.04.2018

найменування

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення кафе, бару, що здійснює
продаж товарів підакцизної групи
2 роки 364 дні
Розміщення офіса

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди мета використання
Міністерство 26024191, Кременецько-Почаївський державний історикоНапівпідвальне приміщення поз. 16 (поз. 1-11) будинку під літ. А (пам’ятки 26024191.9.АААДДЛ142 вул. В. Чорновола, 1б,
23,9
111 080,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса
культури
архітектуриний заповідник, 47003, вул. Козубського, 6, м. Кре- архітектури місцевого значення «Будинок бібліотеки ХІХ ст.» охоронний
м. Кременець, Кременецький
2
України
менець, Тернопільська обл., тел. (03546) 2-37-58
номер 2133М), (у т. ч. 2,0 м – частка площ спільного користування)
р-н, Тернопільська обл.

№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п управління (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
номер майна
02071139, Національний юридичний
Частини стін нежитлових приміщень: Корпус «Б»: на 6-му поверсі – тамбур к. № 19, 20 (№ ІІІ) площею 0,25 м2; тамбур к. № 17, 18 (№ V) площею
–
університет імені Ярослава Мудрого,
0,25 м2; на 9-му поверсі – тамбур к. № 31, 32 (№ ІІІ) площею 0,25 м2; тамбур к. № 30, 29 (№ V) площею 0,25 м2; на 12-му поверсі – тамбур к. № 43,
2
2
2
44 (№ ІІІ) площею 0,25 м ; тамбур к. № 41, 42 (№ V) площею 0,25 м ; на 15-му поверсі – тамбур к. № 55, 56 (№ ІІІ) площею 0,25 м ; тамбур к. № 53,
вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024,
54 (№ V) площею 0,25 м2; Корпус «В»: на 2-му поверсі – коридор (№ XІV) площею 0,25 м2; коридор (№ XVI) площею 0,25 м2; на 6-му поверсі – тамбур
тел.: (057) 704-93-14, 704-92-93
к. №17, 18 (№ XІІ) площею 0,25 м2; тамбур к. №19, 20 (№ XIV) площею 0,25 м2; на 10-му поверсі – тамбур к. № 33, 34 (№ XІІ) площею 0,25 м2; тамбур к. № 35, 36 (№ XIV) площею 0,25 м2; на 14-му поверсі – тамбур к. № 49, 50 (№ XІІ) площею 0,25 м2; тамбур к. № 51, 52 (№ XIV) площею 0,25 м2
16-поверхового будинку гуртожитку № 5, інв. № 82553, літ. «А-16»
02071197, Харківський національний універ- Нежитлове приміщення – частина коридору № XIІ на 5-му поверсі 14-поверхового учбового корпусу № 3 (фізична сторона), інв. № 10130004, літ. за тех–
ситет імені В. Н. Каразіна, 61022, м. Харків, паспортом А-14, пам’ятка архітектури
майдан Свободи, 4, тел. (057) 705-12-36

Балансоутримувач
№ Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
з/п управління
контактний телефон)
1

Міністерство
освіти і нау
ки України

2

Міністерство
овіти і науки
України

найменування

місцезнахо- загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Харків,
4,0
15 100,00
2 роки 11 місяців Розміщення телекомунікаційпросп. Пеного обладнання
ремоги, 57

м. Харків,
майдан
Свободи, 4

18,0

202 100,00

1 рік

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі

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

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

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

Назва органу управління

найменування

1 Міністерство економічного 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації
розвитку і торгівлі України в хімічній промисловості», юридична адреса: бульв. Шевченка, 205, м.Черкаси; контактний тел. (0472)33-68-95

Приміщення четвертого поверху чотириповерхової
адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
номер майна
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
бульв. Шевченка,
20,20
90830,00
2 роки 364 дні
Інше використання майна (надання
205, м. Черкаси
психологічних послуг)

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

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

Назва органу
управління

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

найменування
1 Міністерство освіти 05460798, Чернігівський національний технологічний університет,
Будівля майстерні навчальноі науки України
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел.: (04622) 3-16-51, 3-42-44 виробничої дільниці «Деснянка»

реєстровий номер майна
місцезнаходження
–
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
296,3
175 083,67

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Провадження господарської діяльності
з відгодівлі тварин (свиней)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.
Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України
2 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
3 Міністерство культури України
4 Національний банк України
5 Державне космічне агентство
України

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
14311465, ДП «Державний проектний інститут «ДІПРОВЕРФ», 03110, м. Київ, вул. Преображенська, 25, тел. 275-97-66
38488780, Державне підприємство «Український інститут інженерно-технічних розвідувань для
будівництва», 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел. 285-63-11

найменування
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 6-му поверсі будівлі

реєстровий номер майна
–
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимально
загальна
місцезнаходження
незалежною оцінможливий строк
площа, м2
кою, грн
оренди
м. Київ, вул. Преображен141,1
2 095 800,00
2 роки
ська, 25
станом на 30.04.2018
11 місяців
м. Київ, бульв. Лесі Укра188,2
4 556 629,00
2 роки
їнки, 26
станом на 30.04.2018
11 місяців

02214171, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка- Нерухоме майно – частина нежитло02214171.1.АААДДЛ426 м. Київ, вул. Ярославів
Карого, 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40, тел. (044) 272-10-32
вого приміщення на 1-му поверсі
Вал, 40
00032106, Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел. (044) 253-38-22 Нерухоме майно – нежитлове при00032106.292.РЧВМЯП003. м. Київ, Контрактова пломіщення на 1-му поверсі
ща, 2а,
14309669, ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад», 03680, м. Київ, вул. Гарматна, 2, тел. (044) Нерухоме майно – нежитлове приОБРННР744
м. Київ, вул. Гарматна, 2
456-38-48
міщення на 1-му поверсі виробничого
корпусу № 24

2,0
3,0
73,0

40 000,00
станом на 31.01.2018
57 450,00
станом на 31.01.2018
1 132 900,00
станом на 30.04.2018

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

мета використання
Розміщення виробництва меблів та аксесуарів
Розміщення видавництва друкованих засобів
масової інформації та видавничої продукції,
що видаються українською мовою
Розміщення термінала самообслуговування
Розміщення (двох) банкоматів
Розміщення складу

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».
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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: частина даху площею 35,0 м2. Балансоутримувач: Криворізьке МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ
«ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 35,2 м2 (корисна площа – 17,5 м2, площа загального користування – 9,2 м2, ґанок площею
8,5 м2). Балансоутримувач: Дніпровська філія ДП Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Адреса: м. Дніпро, вул. В.
Липинського, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Корольов О. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 42,67 м2
(корисна площа – 37,1 м2 та площа загального користування – 5,57 м2). Балансоутримувач: Дніпровська філія ДП Державний науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Адреса: м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської
ради. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 43,03 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – Міський комунальний заклад культури «Дніпровська дитяча музична школа № 7
ім. Леоніда Когана». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 22,62 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Яценко Т. О. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 6. Назва об’єкта: частина даху площею 31,7 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровська філія Державного підприємства «УкрНДІІНТВ». Адреса: м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ
«Київстар». Дата оцінки – 12.04.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 7. Назва об’єкта: частина даху площею 46,0 м2. Балансоутримувач: Державне
підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «лайфселл». Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 316,54 м2. Балансоутримувач: ПТУ № 6. Адреса: м. Дніпро, вул. Канатна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КПЗО «ДОС ДЮСШ для дітей – інвалідів» ДОР. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 103,2 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Гумбатова І. М. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
335,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М.
Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Сєвєрін С. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
15,93 м2 (в т. ч. площа загального користування – 3,23 м2). Балансоутримувач:
ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Ушенко
Ю. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 36,3 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Тітова, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – Релігійна Громада Святої великомучениці Катерини парафії Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 40,8 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля (Кірова), 129а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Більченко Н. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 90,19 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля (Кірова), 46. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП «Професіонал». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Тітова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Павленко Т. Б. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 58,01 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Тітова, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник –ТОВ «Клініка довголіття». Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель.
 17. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: Державна податкова інспекція у Чечелівському районі
м. Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Теат
ральна, 1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –ФОП
Чопчіян А. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 124,4 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Авіаційна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Лопаєв О. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 19. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення друкарні площею
648,7 м2 та асфальтобетонний майданчик площею 8,0 м2. Балансоутримувач: ДП
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Жовті
Води, вул. Першотравнева, 5а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Підприємство Норма». Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель та майданчики.
 20. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 114,75 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Е-Лайн».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 21. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
26,4 м2. Балансоутримувач: ДП «Криворізький державний цирк». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 10. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Тьоплий А. С. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 22. Назва об’єкта: частина даху площею 12,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО
Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, просп. О.
Поля, 129а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ
«ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 23. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 141,2 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Купріна, 116а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
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рахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Колчанов М. С. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 24. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 23,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Тітова, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Жабровський П. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель.
 25. Назва об’єкта: частина даху площею 14,0 м2. Балансоутримувач: ДФ ДП
«Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженернотехнічних і екологічних вишукувань УКРНДІІНТВ». Адреса: м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«лайфселл». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 26. Назва об’єкта: частина даху площею 22,0 м2. Балансоутримувач: Павлоградський МВ з обслуговування м. Павлограда та Павлоградського району ГУМВС
України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Павлоград, вул. Західнодонбаська
(Ленінградська), 26а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ«ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 27. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 184,8 м2 (у
т. ч. 16,8 м2 загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська,15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Центр психології балансу та рівноваги «Твоє життя».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 28. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 135,96 м2
(в т. ч. 12,36 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – Громадська організація «Ангели Надії». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 29. Назва об’єкта: будівля КПП загальною площею 98,46 м2 (нежитлове
приміщення площею 32,36 м2 та навіс площею 66,1 м2). Балансоутримувач:
ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, проммайданчик. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,9 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: окремі будівлі.
 30. Назва об’єкта: нежитлові приміщення адміністративної будівлі площею
136,2 м2, гараж площею 19,5 м2, будівля вбиральні площею 6,34 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 – Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Місія
Батьківський дім». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
10,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель; окремі
будівлі за функціональним призначенням – гараж та вбиральня.
 31. Назва об’єкта: нежитлові приміщення в адміністративній будівлі загальною площею 163,12 м2, будівля КПП площею 18,5 м2, приміщення боксів
для автомобілів площею 387,91 м2, автобаза (майданчик) площею 826,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Кривбасшахтозакриття». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Вартаняна, 5/К. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Екоспецтранс». Дата оцінки – 20.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 10,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель; окремі будівлі; майданчики (замощення).
 32. Назва об’єкта: майданчик площею 330,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО
Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ ВКП «Вантаж».
Дата оцінки – 17.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчик, замощення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента
за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі
змінами, внесеними наказом ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5
календарних днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів,
що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 18 липня 2018 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 24.07.2018 о 10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

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

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення (овочесховище) площею
58,75 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Львівська, 20. Балансоутримувач: Центр професійно-технічної освіти м. Житомира (м. Житомир, вул. Селецька,
5). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Гуляєв
І. Б. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 2: щебеневий майданчик площею 212,78 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 72. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне технологічне
училище» (м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 72). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Укртепло Житомир». Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – площадки, майданчики.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове підвальне приміщення (літ. А1) площею
24,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Шевченка, 38. Балансоутримувач: Новоград-Волинський промислово-економічний
технікум (Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 38). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Дмитренко
В. Г. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 177,3 м2 на 1-му та
2-му поверсі будівлі котельні № 30 (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Відродження, 1. Балансоутримувач:
Новоград-Волинська районна державна адміністрація Житомирської області (Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник оцінки – ФОП
Шуть О. О. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця –
1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлові приміщення площею 16,3 м2 у підвальному приміщення (літ. А′). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський р-н, вул. Наталії Оржевської, 8. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Сідловський В. М. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 6: частина димової труби площею 17,7 м2 та технологічний майданчик біля труби площею 7,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Липники, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач:
Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»
(Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення.
 Об’єкт оцінки № 7: гідротехнічні споруди нагульного ставка «Паволоч»
в руслі р. Роставиця загальною площею 429,1813 га, в тому числі площа водного дзеркала 232,0413 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: за межами с. Паволоч

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
в межах земель Паволоцької сільської ради Попільнянського району Житомирської області. Балансоутримувач: ДП «Укрриба» (м. Київ, вул. Тургенівська, 82а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Виробнича компанія
«Став». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 8000,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – гідротехнічні споруди.
 Об’єкт оцінки № 8: гідротехнічні споруди нагульного ставка «Голуб’ятин»
в руслі р. Роставиця загальною площею 105,8 га, в тому числі площа водного
дзеркала 75,1140 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: за межами с. Голуб’ятин в
межах земель Голуб’ятинської сільської ради Попільнянського району Житомирської
області. Балансоутримувач: ДП «Укрриба» (м. Київ, вул. Тургенівська, 82а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Виробнича компанія
«Став». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 8000,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – гідротехнічні споруди.
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).

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

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації –
державна частка у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок» розміром 22,5 %.
Місцезнаходження об’єкта: 90415, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу. Телефон
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Основні види продукції (послуг), що виробляються:
виробництво та реалізація формованої та обпаленої глиняної цегли, блоків, черепиці.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів) станом на 31.03.2018: 15 486 од., в тому числі: основні засоби – 15481, з них
будівлі і споруди – 19 од., транспортні засоби – 3 од., машини і обладнання – 13472 од.,
передавальні пристрої – 4 од., малоцінні нематеріальні активи – 1983 од. Незавершені капітальні інвестиції – 5 одиниць. Балансова залишкова вартість основних засобів
станом на 31.03.2018 – 1691,3 тис. грн незавершених капітальних інвестицій – 166,2
тис. грн. Довгострокові фінансові інвестиції – відсутні, нематеріальні активи – відсутні.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Розмір земельної
ділянки (ділянок): площею 2,8 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Липча, урочище «Полінець». Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для розташування виробничої бази. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок): Державний акт на право постійного користування землею
І-ЗК № 000743 від 20.02.1998. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок):
станом на 24.05.2016 – 1862967,39 грн. Розмір земельної ділянки (ділянок): площею
9,324 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Закарпатська обл., Хустський
р-н, урочище «Полінець» на території Липчанської сільської ради. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок): розробка глиняного кар’єру та товарне с/г виробництво.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): Договір оренди землі від 03.03.2006. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) станом на 24.05.2016 – 3462380,44
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Подібними до об’єкта оцінки є:
пакет акцій акціонерного товариства або частка в майні іншого господарського товариства. Галузь (секція) відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010
«Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня
2010 року № 457, 23 – Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції; 08 – Добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 25 000 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 15 календарних днів
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі –
Положення).
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області (88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 313).
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 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв,
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти
інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти
інтелектуальної власності)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції: пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку
їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 20 липня 2018 року 15.45 (включно).
Конкурс відбудеться 26 липня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення поз. 1-5, 1-12 та поз.
1-13 загальною площею 41,26 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі виробничого корпусу. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст,
вул. Гвардійська, 1. Балансоутримувач: Хустський професійний ліцей сфери послуг.
Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Келемен А. В. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення,
частини будівель торговельно-адміністративної нерухомості, торговельної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання
робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
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 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 34) площею 3,0 м2 на

другому поверсі адмінбудинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., Ужгородський р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 2. Балансоутримувач: філія «Укрінтеравтосервіс–Закарпаття» Українського державного підприємства
по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Чоп-Транс-1». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля лісопильного цеху площею 200,0 м2 з естакадою площею 121,0 м2 та навісом площею 54,0 м2. Місцезнаходження об’єкта:
урочище Щауль на територіі Щаульського лісництва ДП «Рахівське ЛДГ» Закарпатська
обл., Рахівський р-н, с. Богдан. Балансоутримувач: ДП «Рахівське лісове дослідне господарство». Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Мале підприємство «ГАНТАБА». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Подібними до об’єкта
оцінки є: приміщення, частини будівель виробничо-складської нерухомості. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не
має перевищувати 5 календарних днів.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 1-20, 1-25) загальною площею 20,5 м2 першого поверху адмінбудинку (літ. А). Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Шевченка, 37. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Хустської
об’єднаної державноі податковоі інспекціі Головного управління ДФС у Закарпатській
області. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Чедрик Г. М. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель торговельно-адміністративної нерухомості, торговельної
нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 20,45 м2 поліклінічного відділення літ. А та частина облаштованої площадки площею 11,25 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Великокам’яна, 10. Балансоутримувач: Державна установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України». Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Подібними до об’єкта
оцінки є: майданчики, споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель,
призначені для їх розміщення. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400
грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції: пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку
їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 20 липня 2018 року 15.45 (включно).
Конкурс відбудеться 26 липня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

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

 1. Приміщення загальною площею 22,0 м2 (кімнати № 47, 48) на третьому
поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл.,
м. Коломия, вул. Шевченка, 23. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – Коломийський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 2. Приміщення загальною площею 15,0 м2: частина даху та горища площею
10,0 м2 та приміщення спільного користування площею 5,0 м2 адміністративної будівлі, що обліковується на балансі державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» Івано-Франківської філії ДУ «Держгрунтохорона» області, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Гаркуші, 2. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Лайфселл».
 3. Приміщення загальною площею 329,4 м2, в тому числі: частина приміщення першого поверху загальною площею 88,4 м2 та підвальне приміщення загальною площею 241,0 м2 адмінбудівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківського
філіалу державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІ ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Галицька, 29. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ТОВ «Чисте Прикарпаття».
 4. Приміщення загальною площею 83,7 м2 (кімнати згідно з техпаспортом:
№ 39 – 27,0 м2; № 40 – 33,7 м2, коридор № 35 – 20,5 м2, кімната для вмивання
№ 29 – 1,2 м2, вбиральня № 31 – 1,3 м2) на першому поверсі адміністративної
будівлі, що обліковується на балансі державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» Івано-Франківської філії ДУ «Держгрунтохорона» області, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – ГО «Сила справедливості».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з
оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт нерухомого майна – 3 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання
послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено

9 липня 2018 року

провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Верхня Пермська, 4, що перебуває на балансі
Прокуратури Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача Прокуратура Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Верхня Пермська, 4. Мета проведення
незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – інформація
уточнюється. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Площа земельної
ділянки: інформація уточнюється. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Верхня Пермська, 4. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», (041) 241-31-57, (050) 417-78-94, Шевчук
Оксана Володимирівна. Подібними об’єктами є частини нежитлових приміщень для
встановлення банкоматів або інших автоматів. Очікувана ціна надання послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для
оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 19,0 м2 на другому
поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Велика Перспективна, 55, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України і в оперативному управлінні (користуванні) Головного
управління ДФС у Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Державна фіскальна служба України і в оперативному управлінні (користуванні) Головного
управління ДФС у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Велика Перспективна, 55. Мета
проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Площа земельної
ділянки: інформація уточнюється. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Велика Перспективна, 55. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: Підприємство об’єднання громадян «Експлуатація та обслуговування
адміністративних будівель», (099) 190-36-90, Анашкіна Тетяна Дмитрівна. Подібними об’єктами є нежитлові приміщення закладів харчування. Очікувана ціна надання
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, складає 2,0 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 23,0 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка,
вул. Героїв Крут, 9, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській
області. Найменування балансоутримувача Управління поліції охорони в Кіровоградській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Героїв Крут, 9. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.06.2018 тис. грн – 4,53637. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Площа земельної ділянки: 31,9 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Знам’янка,
вул. Героїв Крут, 9. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області
(25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: фізична особа – адвокат Урсаленко Олександр Миколайович (тел. (099) 707-96-50). Подібними об’єктами
є нежитлові приміщення адміністративного призначення. Очікувана ціна надання послуг
з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця
для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) застосовується
Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки
об’єкта оцінки менша, встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону
України «Про публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у пунктах 5 – 10 розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де строк виконання
робіт не перевищує 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної документації
та інформації про об’єкт оцінки
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кімнату 801 Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2 до 23.07.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 27 липня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної, Б-1 загальною площею
25,8 м2, споруда ґанку, б, споруда естакади, В. Місцезнаходження об’єкта оцінки або
підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., Гощанський р-н, смт Гоща,
вул. Промислова, 1. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. 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: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). 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): група
інвентарних об’єктів. 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: відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 35530, Рівненська обл., Гощанський
р-н, смт Гоща, вул. Промислова, 1. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): станом на
01.01.2018 вартість 1 м2 земель промисловості – 143,36 грн. 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: 5 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухомість комплексного використання (об’єкти,
які поєднують два та більше видів функціонального призначення).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих приміщень поліклініки ДЗ «СМСЧ
№ 3» площею 18,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Вараш,

вул. Енергетиків, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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 «РІВНЕЛІКИ». 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: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина місця на димовій металевій трубі котельні
та місце на частині фундаменту площею 12,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., м. Дубровиця, пров. Макарівський, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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: ПрАТ «Київстар». 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: споруди, передавальні
пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення актового залу на 1-му поверсі адміністративно побутового корпусу площею 266,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. О. Дундича, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження 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: Релігійна Громада Церкви ЄХБ «Благодать». 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.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 14 площею 40,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Кіквідзе, 34. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
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 Кузьмич Надія Федорівна.
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.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху студентського
кафе площею 225,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Остафова,
29. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження 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
Корнійчук Віталій Володимирович. 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.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення навчального корпусу № 4
площею 22,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Л. Толстого, 3. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження 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 Корнійчук Віталій Володимирович. 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.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху гуртожитку № 1 площею 37,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Набережна, 30. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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 Вакольчук Андрій Миколайович. 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.
 9. Назва об’єкта оцінки: «Пункт ТО» площею 319,3 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 59. 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: КП «Мирогощанське». 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
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Товариство з
обмеженою
відповідальністю «Спортполітех ЛТД»

13 Частина нежитлового приміщення аудиторії першого
поверху 4-поверхової будівлі учбового корпусу (інв.
№ 103289630) загальною площею 2,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Енгельса, 19, що перебуває на балансі
Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка
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об’єкта з
метою продовження договору оренди
09.06.18 Визначення вартості
об’єкта з
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метою продовження договору оренди
14.06.18 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
24.08.18 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
24.08.18 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
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об’єкта з
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метою продовження договору оренди
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14.06.18 Визначення вартості
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Інформація
про замовника/платника
ПрАТ «ВФ Україна»

08.07.18 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

Очікувана
найбільша
ціна надання послуг з
оцінки/грн
2200

2200
ФОП Бесараб Д. А.

Мета
проведення
оцінки

2200
ФОП Бесараб Д. А.

1 Нежитлові приміщення – кімн. № 11 2-го поверху
площею 17,3 м2 та частини стін лівого і правого торців
та зворотнього фасаду площею 35,0 м2 5-поверхової
будівлі навчального корпусу (інв. № 103100001) загальною площею 52,3 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Ювілейний, 65г, що перебувають на балансі Харківського національного технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка
2 Частина вестибуля – кімн. № Д-19 на другому поверсі
4-поверхового учбового корпусу (інв. № 70994, літ.
«Д-4», пам’ятка архітектури) загальною площею 3,0 м2
за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває
на балансі Харківського національного університету
радіоелектроніки
3 Частина коридору кімн. № И-16 на першому поверсі
6-поверхового учбового корпусу (інв. № 70994, літ.
«И-6», пам’ятка архітектури) загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває
на балансі Харківського національного університету
радіоелектроніки
4 Частина вестибуля кімн. № Д-18 на першому поверсі
4-поверхового учбового корпусу (інв. № 70994, літ.
«Д-4», пам’ятка архітектури) загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває
на балансі Харківського національного університету
радіоелектроніки
5 Частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му
поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу (інв.
№ 103289627) загальною площею 2,0 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Московський, 45, що перебуває на
балансі Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка
6 Частина переходу –кімн. V на другому поверсі
7-поверхового учбового-лабораторного корпусу МЕТ
(інв. 103000011, літ. «Е-7») загальною площею 1,0 м2
за адресою: м. Харків, узв. Куликівський, 12, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова
7 Частина холу – кімн. ІІ на другому поверсі 6-поверхового головного учбового корпусу (інв.
103000009, літ. «Б1-6») загальною площею 1,0 м2
за адресою: м. Харків, узв. Куликівський, 12, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова
8 Частина коридору – кімн. III на четвертому поверсі
8-поверхового блоку кафедри фізичного виховання з
переходом (інв. 10300025, літ. «Б-4-8») загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, узв. Куликівський,
20, що перебуває на балансі Харківського національного
університету міського господарства ім. О. М. Бекетова
9 Частина холу – кімн. ІІ на третьому поверсі 6-поверхового головного учбового корпусу (інв.
103000009, літ. «Б1-6») загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, узв. Куликівський, 12, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова
10 Нежитлове приміщення технічного поверху та ділянку
покрівлі 6-поверхового адміністративно-виробничого
корпусу № 12 (інв. № 99101) загальною площею
30,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Григорія Рудика, 8,
що перебуває на балансі Державного науково-виробни
чого підприємства «Об’єднання Комунар»
11 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3,4, 5, 6, 14, 14а,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 30а, 30б, 30в, 31, 32, 34, 35, 39, 40, II, III, V на
6-му поверсі 6-поверхової адміністративної будівлі,
інв. № 73477/81783, літ. АІІІ-5, А-6, загальною площею 733,2 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 9,
що перебуває на балансі ДП «УкрНТЦ
«ЕНЕРГОСТАЛЬ»
12 Нежитлові приміщення, вбудовані в 3-й поверх триповерхової будівлі лабораторного корпусу, загальною
площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 7, що перебувають на балансі Харківського коледжу
Державного університету телекомунікацій

Дата
оцінки

2200
ФОП Бесараб Д. А.

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

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

№
з/п

ФОП Лутицький П. І.

26.06.18

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

ФОП Лутицький П. І.

1 Нежитлове приміщення № 104 на першому
поверсі навчального корпусу (пам’ятка архітектури) загальною площею 32,4 м2 за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 6, що перебуває на балансі Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205,
тел. 707-52-31
2 Нежитлове приміщення – кімн. № 2-5, 5а,
6, 6а, 9-12 на 1-му поверсі 4-поверхового
учбового корпусу, інв. № 82315, реєстровий
№ 5349, літ. за техпаспортом А-4, загальною
площею 147,1 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Кооперативна, 10, що перебуває
на балансі Харківського гідрометеороло
гічного технікуму Одеського державного
екологічного університету, код ЄДРПОУ
26597739, тел. (057) 731-32-69
3 Частина нежитлового приміщення – приміщення побутової кімн. № 12 на 4-му поверсі 5-по
верхової будівлі гуртожитку № 3 (літ. А-5) загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
пров. Студентський, 6, що перебуває на балансі Харківського національного автомобільнодорожнього університету, 02071168
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 4-8, 1012, 15, 1/2 кімн. № 13, 14, 16, 18 площею
120,75 м2 на 1-му поверсі та напівпідвал
площею 165,3 м2 одноповерхової адміністра
тивної будівлі, інв. № 10310024, літ. А, загальною площею 286,05 м2 за адресою: Харківська
обл., м. Куп’янськ, вул. Харківська, 2, що перебуває на балансі Куп’янського міськрайцентру
зайнятості, 21247874, тел. (05742) 5-64-91
5 Нежитлове приміщення – кімн. № 65а на
2-му поверсі 3-поверхового адміністративного будинку, інв. № 80285, реєстровий
№ 38855349.4.ХФРЦЧА015, літ. за техпаспортом А-3, загальною площею 12,76 м2
за адресою: м. Харків, вул. Полтавський
шлях, 188а, що перебуває на балансі
Державного університету телекомунікацій,
38855349, тел. (044) 249-25-29
6 Нежитлове приміщення – частина холу кімн.
№ 144б на першому поверсі 3-поверхового
адміністративного будинку, пам’ятка архітектури, інв. № 10310003, реєстровий
№221, літ. «А-3», загальною площею 10,0 м2
за адресою: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36, що перебуває на балансі
Апеляційного суду Харківської області,
02894131, тел. (057) 751-92-23
7 Нежитлові приміщення – на 1-му та 2-му
поверхах спортивного комплексу Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут» площею 168,8 м2
та частина відкритої автостоянки для розміщення автомобілів площею 600,0 м2,
загальною площею об’єкта оренди 768,8 м2
за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 50а,
що перебувають на балансі Національного
технічного університету «Харківський полі
технічний інститут», 2071180, тел.: (057)
707-66-01, (057) 707-66-00

Дата оцінки

Очікувана
Мета про- Інформація про найбільша
ведення
замовника/ ціна надання послуг з
оцінки
платника
оцінки/грн
Визначення ФОП Лобадзе
2200
вартості
О. Ш.
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди
Визначення Громадська
2700
вартості
організація
об’єкта
«Всеукраїнська
оренди
федерація
з метою
спортивного
передачі в танцю»
оренду

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 пропозицій, 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.
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 «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).

ФОП Лутицький П. І.

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса),
№
з/п балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ФОП Лутицький П. І.

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

9 Нежитлове приміщення – кімн. № Д-42
(за техпаспортом) на другому поверсі
4-поверхової будівлі навчального корпусу,
пам’ятка архітектури, інв. № 70994, літ.
за техпаспортом Д-4, загальною площею
16,2 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки,
14, що перебуває на балансі Харківського
національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16

2200

2200

2200

2200

2200

2200

3200

2200

2200

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

14 Нежитлове приміщення технічного поверху та ділянку
покрівлі 6-поверхового адміністративно-виробничого
корпусу № 12 (інв. № 99101) загальною площею
39,75 м2 за адресою: м. Харків, вул. Григорія Рудика,
8, що перебуває на балансі Державного наукововиробничого підприємства «Об’єднання Комунар»

Інформація
про замовника/платника

№
з/п

Продовження таблиці
Очікувана
найбільша
Мета
Дата
ціна наданпроведення
оцінки
ня послуг з
оцінки
оцінки/грн
19.07.18 Визначен2200
ня вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
ПрАТ «ВФ
Україна»

21.05.18

Громадська організація ПрАТ «Київстар»
«Бюро добрих справ»

 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною
площею 263,5 м2, а саме: 1) частина службової будівлі (штабу) загальною площею
236,4 м2 ; 2) частина будівлі клубу площею 27,1 м2 (балансоутримувач – Міжрегіональний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Ромни, вул. Маяковського, 64. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренду. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «СЕКЬЮРАЙТІ». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,8 тис. грн. Подібними до
об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
 2. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме: три літніх будиночки загальною площею 88,4 м2 та убиральня площею 1,5 м2 (балансоутримувач – Головне управління ДФС у Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська
обл., Тростянецький р-н, Зарічненська сільська рада. Мета проведення незалежної
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «МАРКЕТ-101». Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 4,0 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням (нерухомість рекреаційного призначення).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650).
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності: не менше 3 років за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо
практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На
кожному конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 25 липня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 19 липня 2018 року (включно).

8 Ділянка покрівлі 5-поверхового будинку
учбово-лабораторного корпусу загальною
площею 34,74 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Науки, 4, що перебуває на балансі
Харківського національного медичного університету, 1896866

Дата оцінки

ПрАТ «ВФ
Україна»

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

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса),
№
з/п балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)

Продовження таблиці
Очікувана
Мета про- Інформація про найбільша
ведення
замовника/ ціна надання послуг з
оцінки
платника
оцінки/грн
Визначення ТОВ «Лайф2200
вартості
селл»
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди
Визначення Державне
2200
вартості
підприємство
об’єкта
науковооренди
дослідний
з метою
інститут радіпередачі в олокаційних
оренду
систем «Квантрадіолокація»

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 4500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі,
зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються
на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до структурного підрозділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.

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, запе
чатаної 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.
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 «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).

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

 1. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 25,4 м2 на першому поверсі будівлі курсантського екіпажу, що перебувають на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, вул. Небесної сотні,
25. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП
Грінь Дмитро Сергійович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.06.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: торговельні приміщення.
 2. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 105,6 м2 в адміністративній будівлі, що перебувають на балансі Білозерського районного відділу
УМВС України в Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н,
с. Чорнобаївка, вул. Покровська, 40б. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: Чорнобаївська сільська рада. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення адміністративного призначення.
 3. Вбудоване нежитлове приміщення площею 11,7 м2 на четвертому поверсі та частина даху площею 116,2 м2 адміністративного будинку, що перебуває
на балансі Херсонської філії ДУ «Держгрунтохорона», за адресою: м. Херсон, вул. Кольцова, 59. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
ПрАТ «Київстар». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата
оцінки: 30.06.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: конструктивні частини будівель, призначені для розміщення передавальних пристроїв.
 4. Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею
4,0 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі поста ЕЦ, що перебуває на
балансі виробничого підрозділу «Херсонське територіальне управління» філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська
залізниця», за адресою: Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Червоний Чабан,
вул. Привокзальна,1в (ст. Вадим). Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі. Платник: ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Запланована дата оцінки 30.06.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: конструктивні частини будівель, призначені для
розміщення передавальних пристроїв.
 5. Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею
4,0 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі поста ЕЦ, що перебуває на
балансі виробничого підрозділу «Херсонське територіальне управління» філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця», за адресою: Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, смт Біла Криниця,
пл. Привокзальна, 1 (ст. Біла Криниця). Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 30.06.2018. Об’єкти, що
будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно
до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: конструктивні частини будівель,
призначені для розміщення передавальних пристроїв.
 6. Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею
5,0 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі поста ЕЦ, що перебуває на
балансі виробничого підрозділу «Запорізьке територіальне управління» філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська
залізниця», за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, смт Новоолексіївка,
вул. Вокзальна,6 (ст. Новоолексіївка). Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 30.06.2018. Об’єкти, що
будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно
до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: конструктивні частини будівель,
призначені для розміщення передавальних пристроїв.
 7. Частина нежитлового приміщення загальноюплощею 3,0 м2 на першому поверсі будівлі учбового корпусу № 1, щоперебуває на балансі Херсонського
національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе,
24. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП
Карамушка Марина Володимирівна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як
такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку
2 до Положення: торговельні приміщення.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить для нерухомого майна (нежитлових
приміщень, нерухомого майна для встановлення передавальних пристроїв тощо) не
більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 5 до Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент, та строк виконання робіт (у календарних днях),
запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів (загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не
менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка
об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»), які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
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Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: будівля олійниці літ. Б-1, б – 403,6 м2 (площа забудови – 460,1 м2), підвал – 9,0 м2, ґанки: літ. Б1 – 6,4 м2, літ. Б2 – 18,8 м2,
будівля складу – 65,0 м2 (площа забудови – 75,6 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Холодноярська,
11б, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Табурець
Роман Володимирович. Дата оцінки: 30.06.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на другому поверсі адмінбудівлі площею 16,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
національний університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ПРОМІНЬ-ЧИГИРИН».
Дата оцінки: 31.07.2018.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації
про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки

у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний
відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого
майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв), – 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 – 17 липня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 23 липня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

підсумки
За результатами конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведених 25.06.2018, переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «МІЖНАРОДНА КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ – ОЦІНКА» щодо визначення вартості єдиного майнового комплексу колишнього
державного підприємства «Коломийська паперова фабрика», з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні без умов. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 37,00 тис. грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «РАДИКАЛ» щодо визначення вартості нерухомого майна, а саме: частини споруди «Інженерна споруда системи охолодження
об’єктів ЧАЕС» загальною площею 1000,0 тис. м2, розташованої за адресою: вул.
Житомирська, 1, літ. «В», м. Прип’ять, Іванківський р-н, Київська обл., що обліковується на балансі державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС»,
з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 15 кален
дарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 39,00 тис. грн.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбулися 07.06.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 11,9 м2 (у т. ч. площа загального користування – 2,5 м2) на другому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі Головного управління
Пенсійного фонду України в Хмельницькій області та розташований за адресою: вул.
Шевченка, 14, м. Ізяслав, Хмельницька обл., визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг з оцінки – 2150,00 грн (без урахування ПДВ), строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина приміщення
вестибуля площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується
на балансі 1-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Хмельницькій області та розташований за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 1/2, м. Хмельницький, визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість надання послуг з оцінки – 2200,00 грн
(без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення
технічного поверху площею 33,4 м2 та одне антено-місце на даху адміністративного
будинку, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій
області та розташований за адресою: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг з оцінки – 2350,00
грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди –приміщення загальною
площею 51,17 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу № 2, що обліковується
на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» та розташований за адресою: вул. Унявко, 1, с. Довжок, Кам’янець-Подільський
р-н, Хмельницька обл., визнано ПП «Аспект». Вартість надання послуг з оцінки – 2300,00
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 укладення договору оренди – приміщення площею
9,8 м2 на першому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі
Управління Державної казначейської служби України в Ізяславському районі Хмельницької області та розташований за адресою: вул. Миколи Микитка, 16а, м. Ізяслав, Хмельницька обл., визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість надання послуг з оцінки – 2300,00
грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

ловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: релігійна організація «ДУХОВНА ГРОМАДА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ
ЦЕРКВИ СЛАВИ БОЖОЇ В М.ЧЕРКАСИ» (тел. (063) 792-07-08). Дата оцінки: 31.05.2018.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 700,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення четвертого поверху чотириповерхого навчального корпусу № 3 площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка,79, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ФОП Лавренко С. В. (тел. (063) 156-25-96). Дата оцінки: 31.05.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П.
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2390,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 21.05.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності незавершеного будівництва – 176 квартирний житловий будинок. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20700, Черкаська
обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 30.04.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних
дні, вартість послуг – 7350,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – цех № 45 Черкаського заводу телеграфної апаратури. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 18000, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 1.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 30.04.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В.
Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 8500,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 30.04.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2500,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 30-квартирний житловий будинок для малосімейних. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Кам’янка, вул. Героїв
Майдану,10а. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки:
30.04.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП
«Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 4550,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс колишнього державного
підприємства – фірми «Оризон – Транс». Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20708, Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Промислова, 13. Кількість необоротних активів: 147. Платник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 30.04.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи –
3 календарних дні, вартість послуг – 5000,00 грн.
6. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво – будинок для вчителів № 47. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 19744, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Привітне, вул. Центральна, 10.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 30.04.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В.
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 4550,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні під розбирання. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво – лазня. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19645,
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Думанці, вул. Благовісна, 89а. Платник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 30.04.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання
роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 4000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 21.05.2018
Термін виВартість
№
Плоконання, каНазва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки СОД – переможець
виконання
з/п
ща, м2
лендарних
робіт, грн
днів
1 Нежитлове при18,0 м. Київ, вул. Фізкуль- ФОП Зарайський А. В.
2
1725
міщення
тури, 1, корпус № 6
2 Нежитлові при622,0 м. Київ, просп. Пере- ФОП Щаслива Н. З.
2
5200
міщення
моги, 50
3 Частина нежитлово- 10,0 м. Київ, вул. Академі- ТОВ «Фінансова буді2
2450
го приміщення
ка Заболотного, 21
вельна компанія «Фіско»
4 Частина даху
9,0 м. Київ, просп. Кос- СПД Чайка С. О.
2
2690
монавта Комарова, 1
5 Нежитлові при188,2 м. Київ, бульв. Л.
ФОП Острик Т. В.
2
4300
міщення
Українки, 26
6 Нежитлове при84,9 м. Київ, вул. Волин- ДП «Київський аукці2
1980
міщення
ська, 26
онний центр» ПАТ ДАК
«Національна мережа
аукціонних центрів»
7 Частина нежитлово6,0 м. Київ, просп. Кос- ТОВ «Сарос»
2
2470
го приміщення
монавта Комарова, 1
8 Нежитлове при68,2 м. Київ, вул. Є. Свер- ФОП Чебаков О. І.
2
2980
міщення
стюка, 15
9 Нежитлове при34,0 м. Київ, вул. Косміч- ФОП Зарайський А. В.
2
1725
міщення
на, 8в
10 Нежитлові при157,0 м. Київ, вул. ПоліПП «Гарант-Експерт»
2
4950
міщення
технічна, 41, корпус
№ 18
11 Технічний майданчик 120,0 м. Київ, вул. Магніто- ФОП Чебаков О. І.
2
4950
горська, 5
12 Нежитлові при80,8 м. Київ, вул. Костян- ТОВ «ОФ «ПРОМИСЛО2
2370
міщення
тинівська, 68
ВА НЕРУХОМІСТЬ»
13 Нежитлове при20,5 м. Київ, вул. С. Пет- ПП «ДУАНТ»
2
2485
міщення
люри, 15, корпус «А»
14 Частина даху
25,0 м. Київ, вул. Дмитрів- ФОП Острик Т. В.
2
2880
ська, 27
15 Нежитлове при167,0 м. Київ, вул. Казими- ФОП Щаслива Н. З.
2
4000
міщення
ра Малевича, 84
16 Частина нежитлово1,0 м. Київ, вул. Петра
ФОП Зарайський А. В.
2
1725
го приміщення
Болбочана, 8
17 Частина нежитлово2,0 м. Київ, вул. Політех- ФОП Зарайський А. В.
2
1725
го приміщення
нічна, 14а
18 Нежитлове при21,1 м. Київ, просп. Пере- ФОП Щаслива Н. З.
2
2970
міщення – об’єкт
моги, 37є, корпус № 6
культурної спадщини
19 Частина нежитлово1,0 м. Київ, вул. ПоФОП Зарайський А. В.
2
1725
го приміщення
літехнічна, 39, корпус
№19
20 Нежитлові при670,2 м. Київ, пл. Контрак- ТОВ «Сарос»
2
5375
міщення
това, 4, корпус № 3
21 Частина нежитлово1,0 м. Київ, вул. М. Бой- ФОП Зарайський А. В.
2
1725
го приміщення
чука (Кіквідзе), 36
22 Частина нежитлово1,0 м. Київ, пл. Л. Укра- ФОП Зарайський А. В.
2
1725
го приміщення
їнки, 1
23 Нежитлові при170,0 м. Київ, вул. Борща- СПД Чайка С. О.
2
4050
міщення
гівська, 144а
24 Частина нежитлово1,4 м. Київ,
ФОП Зарайський А. В.
2
1725
го приміщення
вул. Лук’янівська,
69/71

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 04.06.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення другого поверху чотириповерхової адмінбудівлі
площею 43,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «САН ПРОМ СЕРВІС ГРУП» (тел. (097) 505-73-40). Дата оцінки: 31.05.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1400,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: об’єкти нерухомого майна (нежитлові приміщення),
а саме:
1) бульвар Шевченка, 287, м. Черкаси: частина приміщень баклабораторії (приміщення з № 51 до № 57) площею 60,30 м2; частина складу (приміщення № 10, № 11,
частина приміщення № 13) площею 24,2 м2;
2) вулиця Пастерівська, 5, м. Черкаси: котельня площею 36,6 м2; складське приміщення площею 165,3 м2; приміщення баклабораторії (приміщення № 48-50 до № 5862) площею 133,50 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна
установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України». Платник робіт з оцінки: ФОП Ільченко О. О. (тел. (063) 075-7997). Дата оцінки:
31.05.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6000 грн.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 4900,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 20,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський
державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промис-
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна, що відбувся 24.05.2018
Відповідно до пункту 2 розділу VІ Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (в редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій
області визнано переможцями конкурсів:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Міцевич Любов Дмитрівна.
Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення 3-го поверху загальною площею
21,30 м2 будівлі виробничо-лабораторного корпусу (літ. А) за адресою: м. Чернівці,
вул. Героїв Майдану, 194а, що перебуває на балансі Чернівецької філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 2000 (дві тисячі) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Читайло Валентина Василівна.
Назва об’єкта оцінки: підвальні приміщення загальною площею 225,5 м2 (у т. ч.:
(4-1) – 40,7 м2; (4-2) – 7,80 м2; (4-3) – 3,80 м2; (4-4) – 2,30 м2; (4-5) – 0,6 м2; (4-6) –
41,4 м2; (4-7) – 2,6 м2; (4-8) – 6,5 м2; (4-9) – 10,2 м2; (4-20) – 18,3 м2; (4-21) – 8,9 м2;
(4-22) – 1,9 м2; (4-23) – 2,1 м2; (4-24) – 4,6 м2; (4-25) – 22,8 м2; (4-26) – 6,6 м2; (4-27) –
0,6 м2; (4-28) – 39,5 м2; частина (І) – 4,3 м2) будівлі учбового корпусу (літ. А) за адресою:
м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 42, що перебувають на балансі Вищого державного
навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 1900 (одна
тисяча дев’ятсот тисяч) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 04.06.2018
Термін вико- Вартість
№
ПлоСОД –
нання, кален- виконання
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
переможець
дарних днів робіт, грн
1 Частина даху
25,0 м. Київ, просп. Космо- ФОП Щаслива
2
2980
навта Комарова, 1
Н. З.
2 Частина будівлі гаража 342,1 м. Київ, вул. М. Бойчу- ПП «ЕНЕРГО2
4990
(літ. «В»)
ка (Кіквідзе), 8/9
МАКС»
3 Нерухоме майно, а
399,9 м. Київ, вул. Є. Коно- ФОП Щаслива
2
4800
саме: нежитлове при- (в т. ч. вальця (Щорса), 24
Н. З.
міщення та асфальто- 39,9 та
ваний майданчик
360,0)

Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єкта оцінки

ПлоАдреса об’єкта оцінки
ща, м2

4 Частина даху

13,5

5 Нежитлове приміщення

54,0

м. Київ, просп. Перемоги, 37і
м. Київ, вул. Борщагівська, 193
6 Нежитлові приміщення 127,3 м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6
7 Нежитлове приміщення 16,1 м. Київ, пл. Контрактова, 4, корпус № 3

СОД –
переможець
ФОП Рябченко
О. М.
ТОВ «РЕНОМЕ
ГРУП»
ПП «ДУАНТ»

ТОВ «Фінансова
будівельна компанія «Фіско»
8 Нежитлове приміщення 69,9 м. Київ, вул. Дегтярів- ТОВ «РЕНОМЕ
ська, 38 – 44
ГРУП»
9 Бетонний майданчик
120,0 м. Київ, вул. Політех- ФОП Чебаков О. І.
нічна, 41
10 Нежитлове приміщення 226,1 м. Київ, просп. Космо- ПП «Гарантнавта Комарова, 1
Експерт»
11 Частина нежитлового
10,8 м. Київ, вул. Політех- ПП «ЕНЕРГОприміщення
нічна, 39, корпус № 19 МАКС»
12 Частина нежитлового
1,0 м. Київ, пров. ЖмеТОВ «РЕНОМЕ
приміщення
ринський, 2
ГРУП»
13 Нежитлове приміщення 27,9 м. Київ, просп. Пере- МПП «ВИРОБНИмоги, 14
ЧА ФІРМА «НАУКТЕХПРОЕКТ»
14 Частина нежитлового
7,0 м. Київ, пл. Контракто- ФОП Щаслива
приміщення – об’єкт
ва, 4, корпус № 1
Н. З.
культурної спадщини
15 Частина даху
10,0 м. Київ, просп. Космо- ФОП Щаслива
навта Комарова, 1
Н. З.
16 Нежитлові приміщення 100,4 м. Київ, пров. Куста- ПП «ДУАНТ»
найський, 5
17 Частина нежитлового
7,0 м. Київ, пл.
ТОВ «РЕНОМЕ
приміщення
Л.Українки, 1
ГРУП»
18 Частина нежитлового
2,0 м. Київ, вул. ПоліТОВ «РЕНОМЕ
приміщення
технічна, 41, корпус
ГРУП»
№ 18
19 Нежитлове приміщення 74,9 м. Київ, вул. Обсерва- ТОВ «РЕНОМЕ
торна, 25
ГРУП»

Термін вико- Вартість
нання, кален- виконання
дарних днів робіт, грн
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 05.06.2018
І. Об’єкти приватизації.
1.Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації соціально-культурного
призначення – їдальня. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): 62042, Харківська обл., Краснокутський р-н, с-ще Ковалівське,
вул. Віри Скотар, 10а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта.
Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлова будівля
їдальні літ. «Б-1» загальною площею 223,3 м2. Розмір статутного фонду (власного
капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні ): ні.
Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата
оцінки: 31.05.2018. Вартість виконання робіт: 5300 грн. Переможець конкурсу: ФОП
Огір Т. В. Термін виконання робіт: 7 днів.
2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окреме майно – приміщення підвалу загальною площею 182,4 м2 нежитлової будівлі літ. «Б-1». Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків, вул. П.
Свинаренка, 14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт
підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що
виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): приміщення підвалу загальною площею
182,4 м2 в нежитловій одноповерховій цегляній будівлі. Рік побудови – 1990. Мають
окремий вхід. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/
орендна): державна. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Вартість виконання робіт:
4000 грн. Переможець конкурсу: ФОП Огір Т. В. Термін виконання робіт: 7 днів.
3. Найменування об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс Харківського хлібозаводу № 1 – колишній структурний підрозділ Харківського державного підприємства робітничого постачання Південної залізниці. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
61009, м. Харків, вул. Штерівська, 6. Балансоутримувач: ТОВ «ОСНОВА – 1» (колишній
орендар). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта.
Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): майно єдиного майнового комплексу Харківського
хлібозаводу № 1 – колишній структурний підрозділ Харківського державного підприємства робітничого постачання Південної залізниці, що було передано в оренду (договір оренди розірваний за рішенням суду, акт приймання-передавання орендованого
майна не підписаний): будівлі: нежитлова будівля – прохідна (літ. А-1) загальною площею 10,6 м2, рік побудови – 1943, нежитлова будівля – адміністративно-виробничий
корпус (літ. Б-2) загальною площею 958,8 м2, рік побудови – 1930, нежитлова будівля – склади (літ. В-1) загальною площею 262,5 м2, рік побудови – 1930, нежитлова будівля – котельня (літ. Г-1) загальною площею 32,1 м2, рік побудови – 1930, нежитлова
будівля – магазин (літ. Е-1) загальною площею 85,5 м2, рік побудови – 1930, нежитлова
будівля – майстерня (господарський склад) загальною площею 52,9 м2 – зруйнований,
споруди: навіс металевий, огорожа металева (20 пог. м), ворота металеві, огорожа з\б
(32 пог. м),обладнання – 26 од.; транспорт: автомобілі (ГАЗ -5312 та ГАЗ- 5201) – 2 од.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: станом на 30.09.2012 вартість за незалежною оцінкою – 870,35999 тис. грн. Розмір земельної ділянки (ділянок): 0,2540 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 61009, м. Харків, вул. Штерівська,
6. Кадастровий номер земельної ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата
оцінки: орієнтовно на 31.05.2018. Вартість виконання робіт: 35 000 грн. Переможець
конкурсу: ФОП Мокров О. П. Термін виконання робіт: 10 днів.
4. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл., Барвінківський р-н,
с. Червона балка, вул. Молодіжна, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні
види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): незавершене будівництво – одноквартирний житловий будинок з підвалом загальною
площею 204,5 м2. Відсоток готовності – 45. Рік початку будівництва – 1992 (проектна
потужність 96 м2). Дата консервації: 1995 рік. Розмір статутного фонду (власного
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капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні ): ні.
Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата
оцінки: 31.05.2018. Вартість виконання робіт: 4 900грн. Переможець конкурсу: ФОП
Дрозд Ю. О. Термін виконання робіт: 15 днів.
5. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл., Барвінківський р-н,
с. Червона балка, вул. Молодіжна, 33. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні
види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): незавершене будівництво – одноквартирний житловий будинок з підвалом загальною
площею 203,5 м2. Відсоток готовності – 45. Рік початку будівництва – 1992 (проектна
потужність 96 м2). Дата консервації: 1995 рік. Розмір статутного фонду (власного
капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні ): ні.
Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Очікувана найбільша
ціна: 31.05.2018. Вартість виконання робіт: 4 900грн. Переможець конкурсу: ФОП
Дрозд Ю. О. Термін виконання робіт: 15 днів.
6. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл., Барвінківський р-н,
с. Червона балка, вул. Молодіжна, 31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні
види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): незавершене будівництво – одноквартирний житловий будинок з підвалом загальною
площею 204,4 м2. Відсоток готовності – 45. Рік початку будівництва – 1992 (проектна
потужність 96 м2). Дата консервації: 1995 рік. Розмір статутного фонду (власного
капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні ): ні.
Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата
оцінки: 31.05.2018. Вартість виконання робіт: 4 900грн. Переможець конкурсу: ФОП
Дрозд Ю. О. Термін виконання робіт: 15 днів.
7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл.,
Коломацький р-н, с. Новоіванівське, вул. Степова, 13а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт):
нежитлова будівля магазину загальною площею 55,3 м2. Розмір статутного фонду
(власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні ): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована
дата оцінки: 31.05.2018. Вартість виконання робіт: 3 400 грн. Переможець конкурсу:
ТОВ «Незалежна профгрупа». Термін виконання робіт: 4 дні.
8. Найменування об’єкта оцінки: їдальня з майном. Балансоутримувач: відсутній.
Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл., Харківський р-н,
с. Тернова, вул. Світла, 2в. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлова одноповерхова
цегляна будівля їдальні літ. «А-1» загальною площею 144,9 м2, рік побудови – 1920.
Майно їдальні (19 од.): водонагрівач – 1 од., піч – 1 од., роздаточна лінія з 3 приладів –
1 од., мийка – 3 од., стіл – 7 од., камера холодильна –2 од., щит електричний – 1 од.,
щит пожежний – 1 од., шафа для посуду – 1 од., стелаж металевий – 1 од. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні ): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата оцінки: 31.05.2018. Вартість виконання робіт: 4 200 грн. Переможець
конкурсу: ПП «Профоцінка». Термін виконання робіт: 10 днів.
9. Найменування об’єкта оцінки: їдальня. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Ювілейна,
72. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): одноповерхова нежитлова будівля
їдальні 1984 року побудови. Об’єкт не використовується. Розмір статутного фонду
(власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні ): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована
дата оцінки: 31.05.2018. Вартість виконання робіт: 4 900 грн. Переможець конкурсу:
ФОП Дрозд Ю. О. Термін виконання робіт: 10 днів.
10. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – пилорама. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства: Харківська обл.,
Золочівський р-н, с. Одноробівка, вул. Титкова, 40. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва, що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні Основні види продукції (послуг), що
виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): пилорама. Будівництво об’єкта
розпочато у 1993 році, припинене у 1998 році. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата
оцінки: орієнтовно 31.05.2018. Вартість виконання робіт: 4 900 грн. Переможець конкурсу: ФОП Дрозд Ю. О. Термін виконання робіт: 15 днів.
11. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – громадськопобутовий корпус. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства:
Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва,
що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг),
що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): незавершене будівництво – громадськопобутовий корпус. Об’єкт являю собою каркасно-панельну споруду. Кількість поверхів
різна: триповерхова та двоповерхова частини з’єднані між собою одноповерховою
частиною. Рік початку будівництва – 1988, рік припинення будівництва – 1991. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: орієнтовно 31.05.2018. Вартість виконання робіт: 4 700 грн.
Переможець конкурсу: ФОП Мокров О. П. Термін виконання робіт: 7 днів.
12. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – недобудований житловий будинок № 11. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження
підприємства: Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Пришиб, вул. 40 років Перемоги, 11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
незавершеного будівництва, що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт):
незавершене будівництво – 32-квартирний будинок з добудовою 5-го поверху, проект перероблено на 40-квартирний будинок, розташований на ділянці розміром
орієнтовно на 0,48 га. Будівництво було розпочато в 1994 році та припинено в 1996
році. Огорожа будівельного майданчика відсутня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована
дата оцінки: орієнтовно 31.05.2018. Вартість виконання робіт: 6 900 грн. Переможець
конкурсу: ФОП Дрозд Ю. О. Термін виконання робіт: 15 днів.
13. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства: Харківська
обл., Краснокутський р-н, с. Качалівка, вул. Червона, 1а. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва, що підлягає
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): незавершене будівництво – житловий будинок літ.
А-1, загальною площею 74,0 м2 з мансардним поверхом та прибудованою верандою,
розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 0,12 га. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні):
ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата
оцінки: орієнтовно 31.05.2018. Вартість виконання робіт: 4 900 грн. Переможець конкурсу: ФОП Дрозд Ю. О. Термін виконання робіт: 15 днів.
14. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – медсанчастина. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження підприємства: м. Харків,
Київський р-н, вул. Рудика, 8. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва, що підлягає приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів)
(відомості про об’єкт): незавершене будівництво – медсанчастина літ «Н», кількість
поверхів – 8, загальна площею 2752,8, площа забудови – 362,9 м2, готовність – 37 %.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна):
державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно 31.05.2018. Вартість виконання робіт:
6 900грн. Переможець конкурсу: ФОП Дрозд Ю. О. Термін виконання робіт: 15 днів.
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Вартість
ПереМета проведення
робіт / строк можець
оцінки
виконання конкурсу
Частина нежитлового приміщення на другому поверсі 5-по
2087/4
ТОВ
Визначення варверхової частини радіотехнічного корпусу (інв. № 1-33)
«Контості об’єкта з мезагальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкастанта» тою продовження
договору оренди
лова, 17, що перебуває на балансі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут», код 2066769, 315-10-56, 707-40-09
Частина вестибуля першого поверху двоповерхової частини
1500/4
ФОП
Визначення вар5-поверхового радіотехнічного корпусу (інв. № І-33) загальОгір Т. В. тості об’єкта з меною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова,
тою продовження
договору оренди
17, що перебуває на балансі Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут», код 2066769, 315-10-56, 707-40-09
Частина нежитлового приміщення вестибуля першого
1500/4
ФОП
Визначення варповерху 3-поверхового інженерного корпусу (інв. № І-31)
Огір Т. В. тості об’єкта з мезагальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкатою продовження
договору оренди
лова, 17, що перебуває на балансі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут», код 2066769, 315-10-56, 707-40-09
Частина нежитлового приміщення вестибуля першого
1500/4
ФОП
Визначення варповерху 4-поверхового головного корпусу (інв. № І-30)
Огір Т. В. тості об’єкта з ме2
загальною площею 2,0 м за адресою: м. Харків, вул. Чкатою продовження
договору оренди
лова, 17, що перебуває на балансі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут», код 2066769, 315-10-56, 707-40-09
Частина нежитлового приміщення вестибуля першого
1500/4
ФОП
Визначення варповерху двоповерхової частини 4-поверхового учбовоОгір Т. В. тості об’єкта з ме2
лабораторного корпусу загальною площею 2,0 м
тою продовження
договору оренди
за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебуває на
балансі Національного аерокосмічного університету ім.
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», код
2066769, 315-10-56, 707-40-09
Частина нежитлового приміщення першого поверху
1500/4
ФОП
Визначення вар3-поверхового моторного корпусу загальною площею
Огір Т. В. тості об’єкта з ме2
1,0 м за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перетою продовження
договору оренди
буває на балансі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут», код 2066769, 315-10-56, 707-40-09
Частина нежитлового приміщення у коридорі другого
1500/4
ФОП
Визначення варповерху 4-поверхової будівлі учбового головного корпусу
Огір Т. В. тості об’єкта з ме2
(інв. № І-30) загальною площею 1,0 м за адресою:
тою продовження
договору оренди
м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебуває на балансі
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», код 2066769,
315-10-56, 707-40-09
Частина нежитлового приміщення у вестибулі першого
1500/4
ФОП
Визначення варповерху 5-поверхової будівлі учбового імпульсного корОгір Т. В. тості об’єкта з мепусу (інв. № І-47) загальною площею 1,0 м2 за адресою:
тою продовження
договору оренди
м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебуває на балансі
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут», код 2066769, 315-10-56, 707-40-09
Частина нежитлового приміщення у вестибулі першого
1500/4
ФОП
Визначення варповерху 4-поверхової будівлі учбового корпусу К-2 (інв.
Огір Т. В. тості об’єкта з ме№ І-34) загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків,
тою продовження
договору оренди
вул. Чкалова, 17, що перебуває на балансі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут», код 2066769, 315-1056, 707-40-09
Нежитлові приміщення на другому поверсі 3-поверхової
1500/4
ФОП
Визначення варбудівлі адміністративно-медичного корпусу НауковоОгір Т. В. тості об’єкта з медослідного інституту гігієни праці та професійних затою продовження
хворювань ХНМУ (інв. № 10310001) загальною площею
договору оренди
54,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебуває на балансі Харківського національного медичного
університету, код 01896866, тел. 707-73-80
Частина нежитлового приміщення – кімнати № 23 на
2160/5
ТОВ
Визначення вар2-му поверсі 2 під’їзду двоповерхової будівлі загальною
«Бізнес- тості об’єкта з меплощею 29,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироногрупа
тою продовження
Співдоговору оренди
сиць, 13, що перебуває на балансі Головного управління
дружНаціональної поліції в Харківської області, код 40108599,
ність»
тел. 700-29-16, 700-29-32
Нежитлове приміщення – частина даху 5-поверхової
2087/4
ТОВ
Визначення
громадської будівлі гуртожитку, інв. № 73076, літ. за
«Конвартості об’єкта
техпаспортом В-5, загальною площею 12,00 м2 за адрестанта» оренди з метою
передачі в оренду
сою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 36, що перебуває на
балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, код 02071197, тел. 0577021016
Частина фасаду та асфальтового покриття – 1,5 м2 та час1950/5
ФОП
Визначення вартина холу – 1,5 м2 на першому поверсі 4-поверхової будівлі
Дрозд
тості об’єкта з меЮ. О.
тою продовження
учбового корпусу (103010010, літ. А-4) загальною площею
договору оренди
3,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Червонопрапорна, 11,
що перебуває на балансі Харківської державної академії
дизайну і мистецтв, код 02071145, тел. 706-15-60
Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1700/5
ПП «Про- Визначення
10, 11, 12, 13, 14 (згідно з техпаспортом) на 11-му поверсі
фоцінка» вартості об’єкта
12-поверхової будівлі виробничого корпусу, інв. № 4, літ.
оренди з метою
А-12, загальною площею 232,5 м2 за адресою: м. Харків,
передачі в оренду
вул. Космічна, 21а, к. 1, що перебуває на балансі ДП УДПІ
«УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ», код 02497980, тел. 0577011426
Нежитлові приміщення – кімн. № 310, 311, 312, 314, 315,
2400/4
ФОП Огір Визначення
316 та частина коридору на 3-му поверсі 7-поверхової
Т.В.
вартості об’єкта
адміністративно-управлінської будівлі, інв. №10310001,
оренди з метою
літ. за тех. паспортом «А-7», загальною площею 260,00 м2,
передачі в оренду
за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28,
що перебувають на балансі Головного управління статистики
у Харківській області, код 02362629, тел. 0577062616
Нежитлові приміщення кімн. № 80, 83, 85, 86, 94 на пер2150/2
ФОП
Визначення варшому поверсі триповерхового адміністративного будинку,
Сорокіна тості об’єкта з мепам’ятка архітектури (інв. № 73516, літ. А-3) загальною
І. М.
тою продовження
площею 67,91 м2 за адресою: м. Харків, майдан Руднєва,
договору оренди
36, що перебуває на балансі Апеляційного суду Харківської області, код: 02894131, тел. 751-88-71
Підвальні приміщення головного корпусу загальною
2400/3
ТОВ «Не- Визначення варплощею 399,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських
залежна тості об’єкта з мепрофгру- тою продовження
(Артема), 44, що перебуває на балансі Харківського націопа»
договору оренди
нального технічного університету сільського господарства
імені Петра Василенка, код 493741, тел. (057) 700-38-88
2
Нежитлові приміщення кімн. № 17 – 12,3 м та № 20 –
1950/5
ФОП
Визначення вар2,1 м2 на 4-му поверсі 7-поверхового навчально-лабо
Дрозд
тості об’єкта з меЮ. О.
тою продовження
раторного корпусу МЕТ (літ. «Е-7») загальною площею
2
договору оренди
14,40 м за адресою: м. Харків, вул. Революції, 12,
що перебуває на балансі Харківського національного
університету міського господарства ім. О. М. Бекетова,
код: 02071151
Нежитлові приміщення загальною площею 4629,9 м2,
14000/15 ФОП Пі- Визначення
а саме: корпус № 2 (інв. № 52113, літ. Д-1) площею
щанська вартості об’єкта
189,3 м2; корпус № 3 (інв. № 52114, літ. Е-1) площею
О. В.
оренди з метою
2
передачі в оренду
190,8 м ; корпус № 4 (інв. № 52115, літ З-1) площею
191,6 м2; літній кінотеатр (інв. № 52104, літ. Ю) площею
612,20 м2; танцювальний майданчик (інв. № 52128) площею 452,0 м2; спортмайданчик (інв. № 53129) площею
1794,0 м2; огорожа спортивного майданчика з допоміжними будівлями та спорудами (інв. № 52156) площею
1200,0 м2 за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н,
с. Зарічне, вул. Соснова, 39, що перебувають на балансі
Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, код 14308894, тел. 0573431488
Частина ділянки покрівлі одноповерхової будівлі магази2200/5
ПФ
Визначення варну, інв. № 00087, реєстровий № ЖМТДПЕ019, загальною
Агентство тості об’єкта з меплощею 18,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шишків«Схід»
тою продовження
договору оренди
ська, 9, що перебуває на балансі Державного наукововиробничого підприємства «Об’єднання Комунар», ідентифікаційний код 14308730, тел. 707-01-72
Нежитлові приміщення кімн. № 7, 9 на 1-му поверсі
1950/5
ФОП
Визначення вар2-поверхового адміністративного будинку, пам’ятка архіДрозд
тості об’єкта з ме2
тектури (літ. «А-2») загальною площею 15,90 м за адреЮ. О.
тою продовження
договору оренди
сою: м. Харків, вул. Раднаркомівська, 13, що перебуває
на балансі Головного управління Національної поліції в
Харківській області, код: 40108599, тел. 705-93-35
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 2-поверхової
1950/5
ФОП
Визначення варадміністративної будівлі (літ. «А-2») загальною площею
Дрозд
тості об’єкта з ме5,52 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 62, що пеЮ. О.
тою продовження
договору оренди
ребуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС
в Харківській області, код: 40112097
Нежитлові приміщення –кімн. № №53, 54, 55 (за тех2400/4
ТОВ
Визначення
паспортом) на 1-му поверсі 3-поверхового головного
«Консу- вартості об’єкта
учбового корпусу № 2 (клуб), інв. № 0004535, реєстровий
лат»
оренди з метою
№ 00493758.1.БЕШСНП7581, літ. «А-3», загальною плопередачі в оренду
2
щею 109,1 м за адресою: Харківська обл., Дергачівський
р-н, смт Мала Данилівка, головний учбовий корпус № 2,
що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, ЄДРПОУ 00493758, тел. 0576357531
Найменування об’єкта оцінки

Продовження таблиці

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки

24 Нежитлове приміщення – частина холу на 1-му поверсі
3-поверхового навчального корпусу, пам’ятка архітектури, інв. № 103289631, загальною площею 4,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 44, що перебуває на балансі Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка, ЄДРПОУ 00493741, тел. 0577003888
25 Нежитлові приміщення – кімн. з № 0-31 до № 0-54 включно та № III і № IV у підвалі 5-поверхової будівлі гуртожитку
№ 1, літ. «Б-5», інв. № 10132000001, що є пам’яткою
архітектури, загальною площею 458,9 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебуває на балансі
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», ЄДРПОУ 02071180, тел. 0577076600
26 Нежитлові приміщення – частина горища триповерхової
надбудови площею 21,68 м2 та частина зовнішньої стіни
триповерхової надбудови з трьох боків площею 4,08 м2
3-6-поверхового будинку з триповерховою надбудовою
у центральній частині та двома 4-поверховими прибудовами, що є пам’яткою архітектури, інв. № 10310001,
літ. А-3-6, загальною площею 25,76 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебуває на балансі
Харківського національного медичного університету,
ЄДРПОУ 01896866, тел. 0577077380
27 Нежитлове приміщення – частина холу на 1-му поверсі
(зліва від входу) 5-поверхового учбово-лабораторного
корпусу (інв. № 10310003, літ. «А-5») загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 4, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету (ідентифікаційний номер 01896866), тел. 707-73-80

Вартість
ПереМета проведення
робіт / строк можець
оцінки
виконання конкурсу
1950/4
ПФ
Визначення
«Бонс»
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

2500/5

ФОП Пі- Визначення
щанська вартості об’єкта
О. В.
оренди з метою
передачі в оренду

2200/5

ПФ
Визначення
Агентство вартості об’єкта
«Схід»
оренди з метою
передачі в оренду

1950/5

ФОП
Дрозд
Ю. О.

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

ІІІ. Повернення в державну власність.
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт аукціону: земельна ділянка державної власності за адресою: Харківська область, смт Золочів, вул. Комсомольська, 27 разом
з об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирний житловий будинок, який на
ній розташований. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., смт Золочів,
вул. Комсомольська, 27. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вартості об’єкта аукціону: «Земельна ділянка державної власності за адресою: Харківська
обл., смт Золочів, вул. Комсомольська, 27 разом з об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирним житловим будинком, який на ній розташований». 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: 0.06 га. Місце розташування земельної ділянки(ділянок):
Харківська обл., смт Золочів, вул. Комсомольська, 27. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): державна. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок): –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю(так, ні): –. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оценка майна): 13.06.2017. Очікувана найбільша ціна: 6800 грн. Подібні
об’єкти до об’єкта оцінки: об’єкти незавершеного будівництва. Не надійшло жодної
заяви, таким чином згідно з розділом 3 пункту 8 Положення конкурс не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 18.06.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будинку тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Садовод» (ЄДРПОУ
5509760), що розташований за адресою: 22742, Вінницька обл., Іллінецький р-н,
с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б та перебуває на зберіганні ТОВ «Шанс» (ЄДРПОУ
20119134), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг
з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВІНЕКС» щодо визначення вартості об’єкта
державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні загальною
площею 97,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Садовод» (ЄДРПОУ
5509760), що розташована за адресою: 22743, Вінницька обл., Іллінецький р-н,
с. Вербівка, вул. Центральна, 69а, та перебуває на зберіганні ТОВ «Шанс» (ЄДРПОУ
20119134), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг
з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна –
будівлі лазні площею 210,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу КСП «Ладижинське» (ЄДРПОУ 25499064), за адресою: 24325, Вінницька обл., Тростянецький р-н,
с. Лукашівка, вул. Першотравнева, 56а, з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта державної малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні площею
71,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Гонорівське» (ЄДРПОУ 385307),
за адресою: 24736, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Гонорівка, вул. Центральна, 2,
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки –
10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3035 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експертиз»
щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого
майна – будівлі магазину площею 62,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу САТ
«Самгородоцьке» (ЄДРПОУ 00384466), за адресою: Вінницька обл., Козятинський
р-н, с. Красне, вул. Центральна, 59, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 2700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі
лазні загальною площею 208,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод», ЄДРПОУ 00371794, за адресою: 24635, Вінницька обл.,
Крижопільський р-н, с. Соколівка, вул. Терешкової, 74а, з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 8 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3300 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі
лазні площею 221,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бершадський цукровий завод» (ЄДРПОУ 00371955), за адресою: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь,
вул. Покровська, 211-К, що перебуває на зберіганні Бершадської міської ради (ЄДРПОУ
04051033), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг
з оцінки – 9 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3500 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні
літ.«А» з добудовою літ.«а» загальною площею 82,2 м2, що не увійшла до статутного
капіталу СВАТ «Колибабинське», ЄДРПОУ 00118397, за адресою: 22072, Вінницька
обл., Хмільницький р-н, с. Колибабинці, вул. Сойнікова, 1а, що перебуває на зберіганні АП НВП «Візит», ЄДРПОУ 02129063, з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прокопенко Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації соціально-культурного
призначення – їдальні з обладнанням (частина приміщень в будівлі торговельного
комплексу літ. А загальною площею 448,9 м2, у т. ч.: на 1-му поверсі з № 7-1 до № 7-16;
№ 8-2, 8-3 площею 294,6 м2; підвальних приміщень з № 1-1 до № 1-3 площею 154,3 м2
та 12 од. обладнання) за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 1а, що не увійшла до статутного капіталу КСП «Красне» (ЄДРПОУ 00495154)
та перебуває на зберіганні Пултівецької сільської ради (ЄДРПОУ 04330332), з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3690 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгенійовича щодо
визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації соціальнокультурного призначення – їдальні з обладнанням площею 312,6 м2 за адресою:
23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Жмеринське АТП 10570» (ЄДРПОУ 5460901) та перебуває на зберіганні ТОВ «Альба-Трікс» (ЄДРПОУ 33553089), з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 5670 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації соціально-культурного
призначення – лазні з обладнанням загальною площею 191,7 м2 за адресою: 24200,
Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Томашпільський цукровий завод» (ЄДРПОУ 00371825) та перебуває на
зберіганні ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (ЄДРПОУ 32721857), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2548 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВІНЕКС» щодо визначення вартості об’єкта
державної власності малої приватизації, окремого майна – будинку побуту літ. А загальною площею 211,8 м2 з ґанком за адресою: 22340, Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Кусиківці, вул. Шляхова, 38, що перебуває на балансі ПАТ «Племзавод «Літинський»
(ЄДРПОУ 00846180), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання
послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні літ.А
площею 50,8 м2 за адресою: 22343, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Громадське,
вул. Ковпака, 4а, що перебуває на балансі ПАТ «Племзавод «Літинський» (ЄДРПОУ
00846180), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг
з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Новікову Ларису Григорівну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі
гаража літ. А загальною площею 45,9 м2 за адресою: 23223, Вінницька обл., Він
ницький р-н, с. Зарванці, вул. Зарічна, гараж № 97, що перебуває на зберіганні ПрАТ
«СП «Вінницярибгосп» (ЄДРПОУ 00476576), з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2450 грн;
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суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна –
будівлі магазину літ. «А» з прибудовою літ. «а» та ґанком загальною площею 66,7 м2,
що не увійшла до статутного капіталу САТ «Самгородецьке» (ЄДРПОУ 00384466),
за адресою: 22163, Вінницька обл., Козятинський р-н, с Коритувата, вул. Садова, 59б,
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки –
9 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Новікову Ларису Григорівну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі
лазні літ. А з прибудовами літ. а, а1 загальною площею 148,0 м2 та сходовими площадками а2, а3, а4 за адресою: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Замостянська, 61,
що перебуває на позабалансовому рахунку Ямпільської міської ради (код за ЄДРПОУ
03772660), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг
з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Могозіну Оксану Леонідівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна –
будівлі лазні загальною площею 89,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ
«ім. 1-го Травня» (ЄДРПОУ 3377917) за адресою: 22330, Вінницька обл., Літинський
р-н, с. Осолинка, вул. Шевченка, 1б, що перебуває на позабалансовому рахунку Осолинської сільської ради (ЄДРПОУ 4326448), з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2970 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні
літ.«А» загальною площею 173,5 м2 за адресою: 22312, Вінницька обл., Літинський
р-н, с. Шевченка, вул. Незалежності, 145, що перебуває на позабалансовому рахунку Шевченківської сільської ради (ЄДРПОУ 4326514), з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 2950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна –
нежитлової будівлі площею 458,4 м2 за адресою: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин,
вул. Набережна, 8а, що перебуває на зберіганні ПП «Електа» (ЄДРПОУ 20119967),
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки –
10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна –
нежитлової будівлі площею 67,8 м2 за адресою: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин,
вул. Набережна, 8б, що перебуває на зберіганні ПП «Електа» (ЄДРПОУ 20119967),
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки –
10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгенійовича щодо
визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі колишньої пошти площею 40,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Камяногірський цукровий завод» (ЄДРПОУ 00371661), за адресою: 22752, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Камяногірка, вул. Центральна, 1, з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2970 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – нежитлової
будівлі проммагазину з прибудовою загальною площею 153,4 м2, що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод» (ЄДРПОУ 34704744), за адресою:
23853, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 9 Травня, 4, з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – нежитлової будівлі для продуктів загальною площею 87,5 м2, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод» (ЄДРПОУ 34704744), за адресою: 23853, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 2а, з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 3000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі бурякопункту площею 158,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Удицький цукровий
завод» (ЄДРПОУ 34704744), за адресою:23853,Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич,
вул. 1 Травня, 1, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг
з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – нежитлових
приміщень їдальні-кулінарії площею 281,8 м2, що не увійшли до статутного капіталу
ВАТ «Удицький цукровий завод» (ЄДРПОУ 34704744), за адресою: 23853, Вінницька
обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 3, з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – групи
інвентарних об’єктів: прохідної площею 73,2 м2; адмінкорпусу площею 1919,0 м2 (у
т. ч. склад, їдальня, овочевий цех); будівлі колишнього клубу площею 225,9 м2; металевої ємності 400 м3 за адресою: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Заводська,
2, що перебувають на зберіганні ТОВ «Тульчинський консервний завод» (ЄДРПОУ
33414908), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг
з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 5400 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – УАТС
(АТСК 50-200) за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10б, що перебуває на балансі
ТОВ «Вінницьке АТП 10555» (ЄДРПОУ 05482251), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 6 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будинку
для приїжджих загальною площею 104,1 м2 за адресою: Вінницька обл., Калинівський
р-н, с. Іванів, вул. Польова, 30, що перебуває на позабалансовому рахунку Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Пиківський рибцех» ПрАТ
СП «Вінницярибгосп» (ЄДРПОУ 24899838), з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2902 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі контори загальною площею 802,8 м2 за адресою: 23536, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Українська, 2, що перебуває на балансі Вінницької філії ПАТ «Укртелеком»
(ЄДРПОУ 01182204), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання
послуг з оцінки – 9 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3055 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експертиз» щодо
визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації – не завершеної
будівництвом підстанції роторного комплексу за адресою: Вінницька обл., Козятинський
р-н, смт Глухівці, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг
з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3870 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення
вартості об’єкта державної власності малої приватизації – не завершеного будівництвом тракторного стану, у складі: ремонтної майстерні літ. З, складу літ. І, кузні літ
И за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Петрик, пров. Центральний, б/н, з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки –
10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4050 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ВІННиЦькІй ОблАстІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 20.06.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВІНЕКС» щодо визначення вартості об’єкта
державної власності малої приватизації, окремого майна – будинку для сезонних працівників літ. «А» загальною площею 655,8 м2 з вхідним майданчиком літ. «а» за адресою:
24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4а, що перебуває на балансі ПрАТ «Сад України» (код за ЄДРПОУ 00414316), з метою приватизації шляхом викупу. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 3000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВІНЕКС» щодо визначення вартості об’єкта
державної власності малої приватизації, окремого майна – будинку для сезонних
працівників площею 633,3 м2 з вхідними майданчиками, входами в підвал за адресою:
24703, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Миколаївка, вул. Л. Українки, 26, що перебуває на балансі ПрАТ «Сад України» (код за ЄДРПОУ 00414316), з метою приватизації шляхом викупу. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 3000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі колишнього цеху розливу вина літ. Б з підвалом літ. П/Б площею 1127,4 м2 за адресою:
22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21, що перебуває на балансі
ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт» (код за ЄДРПОУ 35797976), з метою приватизації шляхом викупу. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 3038 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експертиз» щодо
визначення вартості об’єкта державної малої приватизації, окремого майна – нежитлової будівлі їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2, вхідний майданчик (літ. а),
вхідний майданчик (літ. а1) за адресою: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65а, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Тульчинське
міжрайонне пересувне будівельно-монтажне підприємство» та перебуває на позабалансовому рахунку ПВКП «Будівельник» (код за ЄДРПОУ 30806734), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2790 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі їдальні
літ. «А», веранда літ. «а», прибудова літ. «а1» загальною площею 156,5 м2 за адресою:
23500, Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288, що під час приватизації
не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Шаргородське АТП-10528» та перебуває на
балансі ПрАТ «Шаргородське АТП-10528» (код за ЄДРПОУ 13335481), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, соціально-культурного
призначення – медпункту з обладнанням за адресою: 22800, Вінницька обл., м. Немирів,
вул. Свято-Троїцька, 48, що перебуває на балансі ПрАТ «Немирівське АТП-10547» (код за
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ЄДРПОУ 05460924), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання
послуг з оцінки – 9 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3365 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будинку
для охорони площею 34,6 м2 за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, с. Гармаки,
вул. Першотравнева, 2б, що перебуває на балансі СТОВ «Прогрес» (код за ЄДРПОУ
30072357), з метою приватизації шляхом викупу. Строк надання послуг з оцінки –
9 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Могозіну Оксану Леонідівну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – приміщень
площею 106,8 м2 в будівлі гаража літ «Б», запасні частини 1550 од., матеріали 3101
од. та МШП 2121 од. за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 21, що перебувають
на балансі ПрАТ «Вінницьке АТП-10554» (код за ЄДРПОУ 05482245), з метою приватизації шляхом викупу. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 5500 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВІНЕКС» щодо визначення вартості об’єкта
державної власності малої приватизації, окремого майна – приміщення їдальні площею 308,8 м2 за адресою: Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6, що перебуває
на балансі ПрАТ «Агропереробник» (код за ЄДРПОУ 00374025), з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 3200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прокопенко Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі побутового корпусу АТЦ з верандою загальною площею 191,2 м2, що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Соболівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00371788),
яка розташована за адресою: 23820, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Соболівка,
провул. Центральний, 7-г та перебуває на зберіганні ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» (код
ЄДРПОУ 37165945), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання
послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3150 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експертиз» щодо
визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – одноповерхової будівлі лазні загальною площею 146,3 м2 за адресою: 22015,
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16, що не увійшла до
статутного капіталу СВАТ по вирощуванню насіння цукрових буряків «Жданівське», код
за ЄДРПОУ 00385684 та перебуває на зберіганні Жданівської сільської ради, код за
ЄДРПОУ 04331633, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання
послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2790 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі
КП2 площею 18,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий
завод», код за ЄДРПОУ 00371742, за адресою: 24355, Вінницька обл., Тростянецький
р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24б, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 9 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вартості
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні площею 36,5 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ по вирощуванню насіння цукрових буряків «Жданівське» (код за ЄДРПОУ 00385684), за адресою: Вінницька обл.,
Хмільницький р-н, с. Кушелівка, вул. Гагаріна, 9, що перебуває на зберіганні Великомитницької сільської ради (код за ЄДРПОУ 04331596), з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 3000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі
майстерні по ремонту тракторів площею111,0 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371742, за адресою: 24355,
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24г, з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 8 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2600 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Новікову Ларису Григорівну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна», код за ЄДРПОУ 00846197, за адресою: 22345, Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Літинські Хутори, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання
послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – димової
труби, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ободівський
цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371742, за адресою: 24355, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 1, з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 8 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1850 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі їдальні літ.
«А» загальною площею 428,4 м2 з підвалом літ. «п/А», входом в підвал літ. «в/п», ганками, за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шкільна,
4, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «ім. Першої Кінної армії» (код за ЄДРПОУ
00414322) та перебуває на зберіганні Сніжнянської сільської ради (код за ЄДРПОУ
04327790), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг
з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення
вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – приміщень
адміністративної будівлі літ. «А», а саме: частини сходової клітки № 15 площею 11,5 м2
на першому поверсі; приміщень № 16-25 загальною площею 190,8 м2 на другому поверсі; приміщення № 1 площею 63,3 м2 підвалу літ. «А1»; приміщення № 3 площею
26,4 м2 будівлі гаража літ. «Б», за адресою: Вінницька обл., Чечельницький р-н, с. Ольгопіль, вул. Центральна, 163а, що перебувають на балансі Департаменту регіонального економічного розвитку Вінницької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ
02741373), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг
з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3550 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, соціально-культурного
призначення – їдальні з обладнанням площею 335,12 м2 за адресою: 24004, Вінницька
обл., м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська, 60, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Могилів-Подільський консервний завод» (код за ЄДРПОУ 00373965) та
перебуває на балансі ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод», код за ЄДРПОУ
00373965, з метою приватизації шляхом викупу. Строк надання послуг з оцінки – 9 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгенійовича щодо
визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні площею 137,0 м2, що не увійшла до статутного капіталу САТ «Вищеольчедаївське» (код за ЄДРПОУ 00385520), за адресою: 23441, Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Обухів, пров. Робітничий, 8а, що перебуває на балансі
ПАТ «Вищеольчедаївське» (код за ЄДРПОУ 00385520), з метою приватизації шляхом
викупу. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3370 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ВОлиНськІй ОблАстІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 31.05.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки:
частина нежитлового приміщення гуртожитку площею 23,0 м2 за адресою: 44200,
Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 5, що обліковується на балансі Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету, визнано
ТзОВ «Атлант» ЛТД, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; ціна виконання робіт
з оцінки – 1890,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні;
частина приміщення адмінбудівлі площею 4,2 м2 за адресою: 45000, Волинська
обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22, що обліковується на балансі Ковельської районної державної адміністрації Волинської області, визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД, мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 1680,0 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні;
група інвентарних об’єктів: контора № 2 загальною площею 181,8 м2, гараж на 5
автомобілів загальною площею 207,2 м2, гараж на 8 автомобілів загальною площею
653,7 м2 за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Заводська, 3, що обліковується на балансі Луцького міжрайонного управління водного господарства, визнано
ФОП Малащицька О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; ціна виконання
робіт з оцінки – 4240,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
гідротехнічні споруди ставів, а саме: став № 1 Маневицький р-н, с. Костюхновка,
став № 2 Маневицький р-н, с. Костюхновка, став № 3 Маневицький р-н, с. Костюхновка,
став № 1-Виросний Маневицький р-н, с.Костюхновка, став № 2 – виросний Маневицький р-н, с. Костюхновка, Маточники № 1, 2 Маневицький р-н, с. Костюхновка, Ставки
Нерестові № 1, 2, 3, 4, 5, 6 Маневицький р-н, с. Костюхновка, Зимували № 1, 2, 3 Маневицький р-н, с. Костюхновка, Став – Накоплювач Маневицький р-н, с. Костюхновка
за адресою: Волинська обл., Маневицький р-н, в межах земель Костюхнівської с/р, в
межах с. Костюхнівка, що обліковуються на балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладання договору оренди; ціна виконання
робіт з оцінки – 4719,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративної будівлі площею 134,2 м2 за адресою: 44700, Волинська
обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 35, що обліковується на балансі
Володимир-Волинського УДКСУ Волинської області., визнано ФОП Малащицька О. Г.,
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладання договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1280,0 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
група інвентарних об’єктів загальною площею 10262,1 м2 за адресою: 45606, Волинська обл., с. Рованці, вул. Промислова, 4, що обліковується на балансі ДП «Луцький
комбінат хлібопродуктів № 2», а саме: частина приміщень елеватора (два силосних корпуси) площею 3353 м2 з виробничим стаціонарним обладнанням у кількості 50 одиниць;
приміщення млина загальною площею 2073 м2 з виробничим стаціонарним обладнанням
у кількості 255 одиниць; будівля прохідної загальною площею 64 м2; будівля вагової № 1
загальною площею 335 м2; будівля складу давальницької продукції загальною площею
504 м2; будівля сушки загальною площею 121 м2; частина будівлі адмінбудинку площею
479 м2; будівля виробничо-технічної лабораторії загальною площею 80 м2; будівля пожежного депо загальною площею 314 м2; автоприйомна загальною площею 79 м2; будівля вагоновигрузного пункту загальною площею 770 м2; будівля складу готової продукції загальною площею 929 м2; будівля побутового корпусу загальною площею 852 м2;
приміщення електропідстанції № 1 загальною площею 71 м2; будівля сторожової будки
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загальною площею 29,1 м2; будівля тепловозного депо загальною площею 209 м2 визнано ФОП Рак А. А., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладання договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки –
8723,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
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 21.06.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки:
будівля лісопильного цеху № 2 (Є-1) загальною площею 844,2 м2 за адресою:
45233, Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт Цумань, вул. Незалежності (вул. Жовтнева), 124, що обліковується на балансі ДП «Цуманське лісове господарство», 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 – 1859,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення (агрохімлабораторія, корпус № 1) площею
30,9 м2 за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 49, що обліковується на балансі Волинської філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів
України», 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 – 1716,0 грн, строк виконання робіт з оцінки
5 календарних днів;
частина приміщення службово-виробничої будівлі площею 9,8 м2 за адресою:
44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників,
41, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України; 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 – 1716,0 грн, грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
частина службового приміщення площею 10,7 м2 за адресою: 44101, Волинська
обл., смт Ратне, вул. Каштанова, 24, що обліковується на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Ратнівському районі Волинської області, визнано ФОП
Малащицька О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 1680,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина келій монастиря єзуїтів (охоронний номер 77/3) і оборонної стіни та
башти ХV століття (охоронний номер 1010) – приміщення навчального корпусу Волинського технікуму Національного університету харчових технологій (літер А-3)
(№ 62, 63, 64 – 1-й поверх, № 10, 12, 17, 18, 19 – підвальне приміщення) площею
242,7 м2, балансоутримувач: Волинський коледж Національного університету харчових технологій, визнано ТзОВ ВМБ «Нерухомість», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 2360,0 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративної будівлі «А-9» площею 19,6 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12, що обліковується на балансі Головного управління
статистики у Волинській області, визнано ФОП Малащицька О. Г, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 1440,0 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ДОНеЦькІй ОблАстІ про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулись 19.06.2018
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 47,9 м2 першого
поверху будівлі виплатного пункту і електромеханічного відділу будівлі електростанції
за адресою: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Центральна, б. 4. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 2300 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
Назва об’єкта оцінки: державне майно розплідника для собак загальною площею
119,0 м2, а саме: приміщень першого та другого поверхів будівлі розплідника для собак
площею 68,9 м2, гаража площею 47,9 м2 та вбиральні площею 2,2 м2 за адресою: Донецька обл., м. Новогродівка, вул. Суворова, 24а. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 4590 грн, строк виконання – 2 календарні дні.
Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею 5007,0 м2,
що перебуває на балансі ДП «ВК «КРАСНОЛИМАНСЬКА» (код за ЄДРПОУ 31599557),
за адресою: Донецька обл., Покровський р-н, смт Новоекономічне, вул. Степова, 1.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з оцінки – 9450 грн,
строк виконання – 3 календарні дні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 451,2 м2
учбового корпусу за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 32. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 2 300 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
Назва об’єкта оцінки: повітряно-поступовий стовбур довжиною 67,0 м гіпсової
шахти за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, 2-й провулок Ломоносова, 3. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс»,
вартість послуг з оцінки – 2500 грн, строк виконання – 3 календарні дні.

приÉНЯто ріØÅННЯ
про приватизаціÞ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Луганській області від 04.07.2018 № 222 прийнято рішення про приватизацію
об'єкта незавершеного будівництва державної власності шляхом продажу на
аукціоні – терапевтичний корпус за адресою: Луганська область, Кремінський
р-н, м. Кремінна, пров. І. І. Мечнікова, 12 (балансоутримувач відсутній). Орган управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Луганській області.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Луганській області від 04.07.2018 № 223 прийнято рішення про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва державної власності шляхом продажу на аукціоні – садибний (індивідуальний) житловий будинок за адресою:
Луганська область, Білокуракинський р-н, с. Попівка, вул. Молодіжна, 2/1.
Балансоутримувач – ПрАТ «Білокуракинський» (код за ЄДРПОУ 00847363).
Орган управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Луганській області.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Луганській області від 04.07.2018 № 224 прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – група інвентарних об’єктів: двоповерхова будівля площею 554,4 м2, гараж площею 65,1 м2,
сарай площею 23 м2, сарай площею 6,2 м2, вбиральня площею 22,6 м2 за
адресою: Луганська область, Сватівський р-н, м. Сватове, вул. Державна,
9. Балансоутримувач – Управління державної казначейської служби України
у Сватівському районі Луганської області (код за ЄДРПОУ 37928384). Орган
управління – Державна казначейська служба України.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Луганській області від 04.07.2018 № 225 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – нежиле
приміщення (склад) площею 71,4 м2 за адресою: Луганська область, Сватівський р-н, м. Сватове, вул. Державна, 7. Балансоутримувач – Управління
державної казначейської служби України у Сватівському районі Луганської
області (код за ЄДРПОУ 37928384). Орган управління – Державна казначейська служба України.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про визначення способу приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській області від 04 липня 2018 року № 622 способом приватизації об’єкта
державної власності – окремого майна – будівлі побуткомбінату літ. «М2» загальною площею 273,7 м2 за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова,
94, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ірпіньмаш»
(правонаступник ПАТ «Ірпіньмаш»), визначено викуп.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській області від 04 липня 2018 року № 623 способом приватизації об’єкта
державної власності – окремого майна – будівлі їдальні літ. «П» загальною
площею 1 299,2 м2 за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 94,
яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ірпіньмаш»
(правонаступник ПАТ «Ірпіньмаш»), визначено викуп.
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