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ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Миколаївській області від 06.07.2018 № 203-п
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта
незавершеного будівництва «Газопровід високого тиску для газифікації населених пунктів зони НЕС Первомайського району», що
перебуває на балансі Управління капітального
будівництва Миколаївської облдержадміністрації та розташований за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

засновано у вересні 1993 року

11 липня 2018 року

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,34 м2, розташована
на першому поверсі шостого під’їзду, за адресою: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008,
що обліковується на балансі Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового
департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України. Місцезнаходження об’єкта оцінки або
підприємства, майно якого оцінюється: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): частина приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів (частини приміщення площею 2,34 м2)
станом на 31.05.2018, тис. грн: 22,643.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 2. Найменування об’єкта оцінки: приміщення площею 30,2 м2, розташоване на
першому поверсі, за адресою: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, що обліковується
на балансі Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1
приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів (нежитлове приміщення площею 30,2 м2) станом на 31.05.2018, тис. грн: 292,236.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від
16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.

Донецька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки індивідуально-визначеного майна – об’єкта оренди
 Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 42,2 м2
будівлі гаража, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у м. Лимані Донецької області, код 37894853. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Лиман, вул. Пушкіна, 12б. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області,
телефон/телефакс: (057)700-03-14, електронна адреса donetsk@spfu. gov. ua. Платник робіт з
оцінки: ФОП Звєрєв Ю. В. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
об’єкта нерухомого майна – 2,4 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель, зокрема, порівняної площі та функціонального призначення.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів
суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим
п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на кожен об’єкт
оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у
календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент
повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного досвіду
надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057)700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації
об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду державного майна по Донецькій області за
адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційно-документального
забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно). На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Закарпатська область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина холу (поз. 1 за планом) площею 2,0 м2 першого
поверху чотириповерхового навчального корпусу (літ. Б). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Паризької Комуни, 3. Балансоутримувач: ДНЗ «Ужгородський

офіційне видання фдму

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки:
щодо об’єкта оцінки № 1 – ПАТ КБ «Приватбанк»;
щодо об’єкта оцінки № 2 – ПАТ «Державний ощадний банк України».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної
оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 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 у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ
Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках 3-5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель. Строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки № 1 – 4 000,00 грн.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки № 2 – 4 500,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу:
01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для
кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до
17.30 19 липня 2018 року.
На конверті необхідно 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.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн.303) 25 липня 2018 року о 14.00.
центр професійно-технічної освіти». Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Марчук В. О. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини
будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення поз. 1-2 площею 20,1 м2
першого поверху адмінбудинку літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Шевченка, 17/1. Балансоутримувач: Закарпатська дирекція Українського державного
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», яке реорганізоване шляхом перетворення на Публічне акціонерне товариство «Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Попович В. В. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Подібними до об’єкта оцінки є:
приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної нерухомості,
торговельної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк
виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 1, 2, 3, 4) загальною площею
34,47 м2 будинку. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Бобовище, вул. Гагаріна, 6. Балансоутримувач: Агропромислово-торгове підприємство «Бобовище».
Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: (0312) 613883. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник
робіт з оцінки: ПАТ «Укрпошта». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель торговельної 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: частина асфальтобетонної площадки, яка розміщена поблизу приміщень гаража та естакади Мукачівського міжрайонного управління водного
господарства, площею 100 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. І. Франка-бічна, 2. Балансоутримувач: Мукачівське міжрайонне управління водного
господарства. Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (0312) 613883. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Звонар Ю. Ю. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: споруди – майданчики, стоянки. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна
від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
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напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання
послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів – заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4), інформація про
претендента (додаток 5); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 613883.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті
до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб.313) до 17.00 25 липня 2018 року.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб.303) 31 липня 2018
року.

Запорізька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89)
відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій
області: zaporizhia@spfu. gov. ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 5, 6 та частини
приміщень спільного користування № 1, 3, 4 площею 7,35 м2, загальною
площею 68,45 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (Літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне,
пр. Ентузіастів, 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний
ліцей». Платник робіт з оцінки: ФО-П Опанасенко Ю. А. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини приміщень будівель; за функціональним призначенням:
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 2 загальною площею 11,00 м2 першого поверху військової скарбниці (літ. Ц), що входить
до складу історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» та перебуває на
балансі Національного заповідника «Хортиця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Старого редуту, 10. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Платник робіт з оцінки: Запорізький обласний осередок Національної Спілки майстрів народного мистецтва України.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2800 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним
призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі загальною площею 35,0 м2
громадсько-побутового блоку (літ. А’-2, інв. № 10130004). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 146а. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник». Платник робіт з
оцінки: ПрАТ «Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2800 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: конструктивні частини будівель
(частини даху) під розміщення передавальних пристроїв.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 31 (№ 1а) площею
49,4 м2 першого поверху будівлі (Літ. А-5); приміщення з № 1-7 по № 1-24
включно площею 376,80 м2 та естакада № 1-24а площею 21,0 м2 першого поверху будівлі (Літ. А’-2), загальною площею 447,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 10. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія. Платник робіт з оцінки: Приватне
підприємство «СОЛПІТ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини приміщень
будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля № 1 загальною площею
11,4 м2 першого поверху будівлі (Літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 226. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька
державна інженерна академія. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство
«СОЛПІТ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2800 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель площею до
20 м 2; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 61, 142, 155, з
№ 157 по № 161 включно, загальною площею 316,7 м2, першого поверху
адміністративно-побутового корпусу (інв. № 1000088, Літ. Ф-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди підприємством із суб’єктом
господарювання. Балансоутримувач майна: ВП «Спеціальне конструкторське
бюро авіаційних бортових систем» ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут». Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Наукововиробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини приміщень будівель; за функціональним призначенням:
виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 7. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно бази відпочинку «Азов»
загальною площею 2693,2 м2, а саме: будинок відпочинку літ. А-3 площею
1483,9 м2; будівля їдальні з ґанком літ. Б площею 370,1 м2; сторожка літ. В площею 25,2 м2; навіс літ. Г площею 76,3 м2; склад літ. Д площею 22,2 м2; душ літ.
Е площею 74,9 м2; склад літ. Ж площею 45,0 м2; сарай літ. З площею 7,1 м2; погріб з шийкою літ пг площею 2,5 м2; сарай літ. И площею 11,4 м2; сарай літ. К
площею 10,5 м2; сарай літ. Л площею 41,0 м2; будиночок відпочинку літ. М площею 24,2 м2; будиночок відпочинку літ. Н площею 26,7 м2; навіс літ. О площею
24,0 м2; вбиральня літ. Т площею 39,9 м2; навіс літ. У площею 22,8 м2; будинок
відпочинку літ. Ф площею 308,9 м2; вбиральня літ. Х площею 1,0 м2; навіс літ. Ц
площею 69,7 м2; трансформаторна будка літ. Ч площею 5,9 м2; паркани № 1, 5;
водопровід № 2; зливна яма № 3; резервуар для питної води № 4; водонапірна
башта № 6; замощення І. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Якимівський р-н, смт Кирилівка, Коса Пересип, 46. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «МЗ
«ГІДРОМАШ» Платник робіт з оцінки: ТОВ «СІЧ-КОНТРАКТ». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 15 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
комплекс будівель та споруд, за функціональним призначенням: нерухомість
готельного, рекреаційного та санаторно-курортного призначення.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
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До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно
об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами
(кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам необхідно подати разом із супровідним листом конкурсну
документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити: «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату проведення
конкурсу, назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів
є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються;
3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть. У
разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 22, 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50;
226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни Регіонального відділення ФДМУ
по Запорізькій області (каб. № 10) до 15.00 03.08.2018.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 09.08.2018 о
10.00 у каб. № 35 за адресою: 69001 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.

Київська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Нежитлова будівля корпусу № 4 загальною площею 1965,60 м2
за адресою: 08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, просп. Червоноармійців, 2, перебуває на балансі ДП ВО «Київприлад». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору
оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ТОВ «КОСТАЛ УКРАЇНИ». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
4800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремо розташовані
будівлі виробничого, складського призначення.
 2. Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» площею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Кручок Н. О. Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини приміщень торговельного призначення.
 3. Частина приміщення матеріального складу площею 77,50 м2
за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Демидів, вул. Морська, 6,
перебуває на балансі Київської гідрогеолого-меліоративної експедиції. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.06.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: Мельник Олександр Григорович. Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель, виробничого, складського призначення.
 4. Частини приміщення № 278 та приміщення № 277 загальною
площею 185,0 м2 на другому поверсі пасажирського термінала «D» за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, перебувають на балансі ДП
«МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по
Київській області. Платник: ТОВ «Венгруп». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель торгівельного призначення.
 5. Приміщення автогаража площею 220,40 м2 за адресою: Київська
обл., Вишгородський р-н, с. Демидів, вул. Морська, 6, перебуває на балансі
Київської гідрогеолого-меліоративної експедиції. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «КОМПАНІЯ ЕРГО». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого,
складського призначення.
 6. Нерухоме майно загальною площею 6,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 12, перебуває на балансі Білоцерківської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління
Державної фіскальної служби у Київській області. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Даниленко Д. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торгівельноадміністративного, торгівельного призначення.
 7. Частина нежилого приміщення загальною площею 3 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, перебуває на балансі
Університету Державної фіскальної служби України. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ПАТ «Державний ощадний банк України». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель для розміщення банкоматів.
 8. Нежитлове приміщення загальною площею 77,4 м2 за адресою:
Київська обл., м. Кагарлик, вул. Комунарська, 16, перебуває на балансі Головного управління Держсанепідемслужби у Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору
оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ФОП Потера Р. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
адміністративного, торгівельного призначення.
Учасникам конкурсу необхідно подати до Регіонального відділення ФДМУ по
Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
№60/28190 (в редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 за № 47,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації
про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
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 дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та загальний
стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті до відділу
управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 26.07.2018 за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50 (Регіональне відділення ФДМУ по Київській області ) об 11.00,
кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

Луганська область
Інформація
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення технічного
поверху (літ. А-7-8) будівлі виробничого корпусу (7-поверхової) (інв.
№ 4) площею 324,7 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства
«Інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу». Місцезнаходження об’єкта: 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, 1в.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса
замовника:(06452)4-23-48, lugansk@spfu. gov. ua Платник: ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UА: Донбас».
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,00 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, оформлену відповідно до п. 5 розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5
до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг, та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 26 липня 2018 року о 10.00 в Регіональному відділенні ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ Регіонального
відділення ФДМУ по Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська
обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32 А (кім.313). Телефон для
довідок: (06452) 4-23-48.

Львівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: виробничі прибудинкові майданчики (площадки) біля столярного цеху загальною площею 717,25 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка, 134. Балансоутримувач: ДП
МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov. ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Шевченка, 134.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство «Соренсен і Хаар» Датської компанії «Консепт Партнерс».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
11,8 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Буськ, вул. Львівська, 75. Балансоутримувач: Головне управління
ПФУ у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Буськ, вул. Львівська, 75.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Бродівське відділення Управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України у Львівській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 23,2 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі пасажирського павільйону. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська,
168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Авіаційна компанія «Роза вітрів».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (гаражний бокс № 4)
загальною площею 46,1 м2 першому поверсі будівлі під літ. «Л-1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 1. Балансоутримувач:
Львівський державний університет внутрішніх справ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ДП «Документ».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2018 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів
№ 1, 3, 4, – 3000,00 грн, для об’єкта № 2 – 2400,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: для об’єктів № 1, 3, 4 – виробнича, виробничо-складська або складська
нерухомість; для об’єкта № 2 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією
про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та
роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання
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робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Львівській
області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:
(032)255-41-71; 261-62-04.

Одеська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Найменування об’єкта оцінки: нежитлова будівля загальною площею
287,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Дністровський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Овідіопольський р-н,
с. Новоградківка, вул. Центральна, 57. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні. (048)
728-72-62 телефон замовника конкурсу, (048) 731-40-43 факс замовника конкурсу, odesa@spfu. gov. ua електронна адреса замовника конкурсу.
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним
обліком – 1. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 399 м2. Місце розташування земельної ділянки Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Новоградківка,
вул. Центральна, 57. Цільове призначення земельної ділянки –. Правовий режим
земельної ділянки –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна
вище 6800 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015
року № 2075 ( у редакції наказу Фонду державного майна України від 16 січня
2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх
об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до Положення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю
організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн.
1113) до 18.00 26.07.2018. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та
робочої групи: 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
Телефони для довідок (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн.503)
01.08.2018 об 11.00.

Полтавська область
Інформація
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлові приміщення (основна будівля з підвалом, А-1) загальною площею 286,6 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул.
Олександрівська, 21/48, м. Лубни, Полтавська область. Балансоутримувач:
Головне управління Національної поліції в Полтавській області. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ТОВ фірма «Мономах». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 2 190,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборності, 42б, м. Полтава. Балансоутримувач:
Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник
робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних
робіт: ТОВ «СМНК-37». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 308,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: квартал 287, буд.16, м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач: Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ГО «Громадська Центурія». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності
об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 61,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Героїв України, 32, м. Лохвиця, Полтавська область. Балансоутримувач: ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Сенча». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності
об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення та частина гаража загальною площею 98,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 103, м. Полтава. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавські області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які
поєднують два та більше видів функціонального призначення).
 6. Назва об’єкта: приміщення гаража площею 50,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 1, с. Нехвороща, Новосанжарський р-н,
Полтавська область. Балансоутримувач: Новосанжарське міжрайонне управління водного господарства. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2018.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Сидоренко С. М. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська або
складська нерухомість.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також
вимогам до учасників конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за формами, встановленими в додатках 3 – 5 до
Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати
загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності,
проведенго Фондом державного майна України від 17.04.2018 № 10-59-7687,
регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки
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майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 500,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області за адресою: вул. Небесної
Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн.415) до 20.07.2018 включно.
Конкурси відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Полтавській області 26.07.2018 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58

Тернопільська область
Інформація
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів
Залишкова
Назва об’єкта оцінки,
№
Вид
вартість
та найменування Дата оцінки вартості
Платник
з/п місцезнаходження
об’єкта,
балансоутримувача
грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Площадка з щебеневим покрит31.07.2018 Ринкова 11 734,00 Товариство з обметям площею 126,0 м2 за адресою:
женою відповідальвул. Текстильна, 30а, м. Терноністю «ПРОФ-ТЕР
піль, на балансі Регіонального
БУД»
офісу водних ресурсів у Тернопільській області
2 Частина площадки з асфальтним 31.07.2018 Ринкова
7 520,00 Фізична особапокриттям площею 105,0 м2 за
підприємець
адресою: вул. Текстильна, 30а,
Дубина Леонід
м. Тернопіль, на балансі РегіоАркадійович
нального офіса водних ресурсів у
Тернопільській області
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській
області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 у межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових
прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного
оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання
робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або
копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або
оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної
організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів 1, 2, – 2000,00 грн.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати
загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів 1, 2 не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки 1, 2 є нерухоме майно – площадки,
майданчики з твердим покриттям.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00
через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок: (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для
довідок: (0352) 25-04-87.

Харківська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Об’єкт незавершеного будівництва, що повертається у державну
власність. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва
«Овочевий магазин ВАТ «Форез». Місцезнаходження підприємства (об’єкта
оцінки): м. Харків, вул. Немишлянська, 349б. Мета проведення оцінки: незалежна оцінка об’єкта незавершеного будівництва «Овочевий магазин ВАТ «Форез»,
що повертається в державну власність. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 07.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки:
4300 грн. Строк виконання робіт: 5 календарних днів. Подібні об’єкти: об’єкти
незавершеного будівництва.
 2. Об’єкти оренди.
Очікувана
Інформація найбіль№ Найменування об’єкта оцінки, площа,
Мета прове- про замов- ша ціна
з/п місцезнаходження, балансоутримувач Дата оцінки дення оцінки ника/плат- надання
послуг
ника
з оцінки,
грн
1 Нежитлові приміщення одноповер02.08.2018 ВизначенРВ ФДМУ по
2700
хової будівлі механічного цеху (інв.
ня вартості
Харківській
№ 10131000054) загальною площею
об’єкта з
області /
118,10 м2 за адресою: м. Харків,
метою продо- ТОВ «КІБ»
вул. Кирпичова, 2 (Фрунзе, 21), на
вження договобалансі Національного технічного уніру оренди
верситету «Харківський політехнічний
інститут»
2 Нежитлові приміщення кімн. № 7, 8,
На дату ВизначенРВ ФДМУ по
2700
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
укладення ня вартості
Харківській
21, 22, 23, 24, 25 на 1-му поверсі
договору на об’єкта оренди області/ПП
2-поверхової будівлі корпусу № 18,
проведення з метою пере- «Датафарм»
інв. № 99017, загальною площею
незалежної дачі в оренду
2
372,88 м за адресою: м. Харків,
оцінки
вул. Рудика, 8, на балансі Державного
науково-виробничого підприємства
«Об’єднання Комунар»
3 Нежитлові приміщення першого по18.06.2018 ВизначенРВ ФДМУ по
2700
верху двоповерхової будівлі комбінату
ня вартості
Харківській
побутового обслуговування, загальоб’єкта оренди області/ФОП
ною площею 25,0 м2 за адресою: Харз метою пере- Тарасова
ківська обл., Харківський р-н, с. Кодачі в оренду Л. С.
муніст, учбове містечко ХНАУ ім. В.
В. Докучаєва, на балансі Харківського
національного аграрного університету
ім. В. В. Докучаєва
4 Частина нежитлового приміщення
21.06.2018 ВизначенРВ ФДМУ по
2200
ня вартості
Харківській
вестибуля на 1-му поверсі різнопооб’єкта оренди області /
верхової будівлі спортивного корпусу
з метою пере- ТОВ «Конзагальною площею 2,0 м² за адредачі в оренду структорське
сою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, що
бюро АВІА»
перебуває на балансі Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є.
Жуковського «Харківський авіаційний
інститут»

Продовження таблиці
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13

14

15

16

17

18

19

Очікувана
найбільша ціна
Найменування об’єкта оцінки, площа, Дата оцінки Мета провенадання
місцезнаходження, балансоутримувач
дення оцінки
послуг
з оцінки,
грн
Частина нежитлового приміщен02.08.2018 ВизначенРВ ФДМУ по
2200
ня вестибуля на 1-му поверсі
ня вартості
Харківській
7-поверхової будівлі навчальнооб’єкта оренди області/ПАТ
лабораторного корпусу («У-2», інв.
з метою пере- КБ «Приват№ 1031000117) загальною плодачі в оренду банк»
щею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Кирпичова, 2, на балансі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
Нежитлові приміщення – кімн. № 22
21.07.18 ВизначенРВ ФДМУ по
2200
(9,50 м2), 23 (9,60 м2), 8 (23,90 м2)
ня вартості
Харківській
в підвалі двоповерхової адміністраоб’єкта з
області/
тивної будівлі (інв. № 10300020,
метою продо- Східна міжліт «А-3», обліковується в Єдиному
вження догово- регіональна
реєстрі об’єктів державної власності
ру оренди
філія Дерза реєстровим № 08592313.1. ААжавного підАДИБ108) за адресою: м. Харків,
приємства
вул. Мироносицька, 4, загальною
міністерства
площею 43,00 м2, на балансі Головновнутрішніх
го управління МВС України в Харківсправ Україській області
ни «ІнформРесурс»
Частина нежитлового приміщення
08.08.18 ВизначенРВ ФДМУ по
2700
на першому поверсі (перехід між
ня вартості
Харківській
гуртожитками № 3 та № 4) (інв.
об’єкта з
області/ФОП
№ 1030023) 9-поверхової будівлі
метою продо- Буряковгуртожитку № 3 загальною площею
вження догово- ський В. М.
4,00 м2 за адресою: Харківська обл.,
ру оренди
Харківський р-н, с. Комуніст, учбове
містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва,
на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В.
Докучаєва
Нежитлові приміщення кімн.
На дату ВизначенРВ ФДМУ по
2700
№ 1-82,1-82а, 1-83, 1-84, 1-84а, 1-85, укладення ня вартості
Харківській
1-86, 1-87, 1-87а, 1-88, 1-88а, 1-89, договору на об’єкта оренди області/
1-90, 1-91, 1-92, 1-93 на 1-му попроведення з метою пере- ФОП Пільгуй
версі 5-поверхової будівлі гуртожитку незалежної дачі в оренду Р. С.
№ 1, інв. № 10132000001, літ. «Б-5»,
оцінки
пам’ятка архітектури, загальною пло2
щею 307,10 м за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 79, на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Частина нежитлового приміщення на
08.08.18 ВизначенРВ ФДМУ по
2700
другому поверсі 9-поверхової будівлі
ня вартості
Харківській
гуртожитку № 3 (інв. № 1030023),
об’єкта з
області/ФОП
загальною площею 4,00 м2 за адреметою продо- Буряковсою: Харківська обл., Харківський р-н,
вження догово- ський В. М.
с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ
ру оренди
ім. В. В. Докучаєва, що перебуває
на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В.
Докучаєва
Частина нежитлового приміщення
02.08.18 ВизначенРВ ФДМУ по
2200
(пральної кімнати) на 1-му поверсі
ня вартості
Харківській
5-поверхової будівлі гуртожитку (інв.
об’єкта з
області/ФОП
№ 10300001, Літ. «А-5») загальною
метою продо- Буряковплощею 2,50 м2 за адресою: м. Харвження догово- ський В. М.
ків, вул. Цілиноградська, 28, на
ру оренди
балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі
Нежитлові приміщення кімн. № 5, 6,
На дату ВизначенРВ ФДМУ по
3200
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
укладення ня вартості
Харківській
20, 23, 26, 27, 28 площею 474,40 м2,
договору на об’єкта оренди області/ФОП
розміщені на 1-му поверсі, кімн. № 2, проведення з метою пере- Ломський
5, 6, 7, 9, 10 площею 61,80 м2 у піднезалежної дачі в оренду О. Г.
валі та майданчик площею 88,00 м2,
оцінки
розташований перед фасадом
3-поверхової будівлі клубного блоку,
інв. № 1100010, літ. «А1-3», загальною
площею 624,20 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 55, на балансі
Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Одноповерхова нежитлова будівля
На дату ВизначенРВ ФДМУ по
6000
телятника з пологовою центральукладення ня вартості
Харківській
на садиба площею 1044,20 м2, інв.
договору на об’єкта оренди області/ТОВ
№ 0006006, літ «Б-1» та одноповер- проведення з метою пере- «Науковий
хова нежитлова будівля пташниканезалежної дачі в оренду парк «Агрокурчатника площею 448,20 м2, інв.
оцінки
зоовет»
№ 0006009, літ «В-1», загальною
площею 1492,40 м2 за адресою:
Харківська обл., Дергачівський р-н,
смт Мала Данилівка, вул. Академічна
1, на балансі Харківської державної
зооветеринарної академії
Нежитлові приміщення, розташова21.07.18 ВизначенРВ ФДМУ по
2700
ні на першому поверсі 4-поверхової
ня вартості
Харківській
будівлі учбового корпусу (інв.
об’єкта з
області/Кур№ 10310007), загальною площею
метою продо- банов Рухлан
125,80 м2 за адресою: м. Харків,
вження догово- Малик Огли
вул. Івана Каркача, 24, на балансі
ру оренди
Центру професійно-технічної освіти
№ 1 м. Харкова
Нежитлові приміщення – кімн. № 3
На дату ВизначенРВ ФДМУ по
2700
площею 27,02 м2 та частина кориукладення ня вартості
Харківській
дору кім № 1 площею 1,88 м2. на
договору на об’єкта оренди області/ФОП
другому поверсі 2-поверхового ком- проведення з метою пере- Власова
бінату побутового обслуговування,
незалежної дачі в оренду Л. А.
інв. № 1030033, реєстровий № 20,
оцінки
2
загальною площею 28,90 м за адресою: Харківська обл., Харківський р-н,
сел. Докучаєвське, учбове містечко
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, на балансі
Харківського національного аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва
Нежитлове приміщення на 1-му повер- 21.07.18 ВизначенРВ ФДМУ по
2700
сі одноповерхової будівлі – автопавільня вартості
Харківській
йону (інв. № 80163, літ. В-1) загальоб’єкта з
області/ФОП
ною площею 103,20 м2 за адресою:
метою продо- Солдатенко
м. Харків, просп. Льва Ландау, 29б, на
вження догово- Д. С.
балансі Філії «Харківський державний
ру оренди
обласний навчально-курсовий комбінат УДПІ «Укрінтеравтосервіс»
Нежитлове приміщення – часНа дату ВизначенРВ ФДМУ по
2700
тину холу на першому поверсі
укладення ня вартості
Харківській
6-поверхового учбового корпусу № 1, договору на об’єкта оренди області/ПАТ
інв. № 1030031, загальною площею проведення з метою пере- КБ «Приват1,00 м2 за адресою: Харківська обл., незалежної дачі в оренду Банк»
оцінки
Харківський р-н, с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В.
Докучаєва, на балансі Харківського
національного аграрного університету
ім. В. В. Докучаєва
Нежитлова одноповерхова будівля
На дату ВизначенРВ ФДМУ по
3500
складу, інв. № 101336599, літ. «Ш-1», укладення ня вартості
Харківській
загальною площею 62,60 м2 за адре- договору на об’єкта оренди області/ПП
сою: Харківська обл., Балаклійський
проведення з метою пере- «Теплосервіс
р-н, с. Покровське, на балансі ДУ «По- незалежної дачі в оренду ЛТД»
кровська виправна колонія(№ 17) спеоцінки
ціалізована туберкульозна лікарня»
Нежитлова одноповерхова будівля
На дату ВизначенРВ ФДМУ по
3500
котельні, інв. № 1031009, реєстроукладення ня вартості
Харківській
вий № 14317002.16ААААЖД277, літ. договору на об’єкта оренди області / ПП
«4-1», загальною площею 45,80 м2 за проведення з метою пере- «Теплосервіс
адресою: Харківська обл., Первомай- незалежної дачі в оренду ЛТД»
ський р-н, Грушинська сільська рада,
оцінки
комплекс будівель та споруд № 2, на
балансі ДУ «Первомайська виправна
колонія № 117»
Нежитлове підвальне приміщення
03.08.18 ВизначенРВ ФДМУ по
2200
площею 15, 0 м2 та ділянка поня вартості
Харківській
2
крівлі площею 11,5 м , розміщені
об’єкта з
області/ПрАТ
у 9-поверховій будівлі гуртожитку
метою продо- «ВФ УКРА(інв. № 10310001), загальною пловження догово- ЇНА»
щею 26,5 м2 за адресою: м. Харків,
ру оренди
вул. Клапцова, 2, на балансі Харківського регіонального інституту
державного управління НАДУ при
Президентові України
Інформація
про замовника/платника
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відомості
приватизації

Продовження таблиці

Очікувана
найбільша ціна
№ Найменування об’єкта оцінки, площа, Дата оцінки Мета провенадання
з/п місцезнаходження, балансоутримувач
дення оцінки
послуг
з оцінки,
грн
20 Ділянка покрівлі на даху
02.08.18 ВизначенРВ ФДМУ по
2200
9-поверхової будівлі гуртожитку (інв.
ня вартості
Харківській
№ 0112010011) загальною площею
об’єкта з
області/ТОВ
20,0 м2 за адресою: м. Харків, пров.
метою продо- «Лайфселл»
П’ятигорський, 2а, на балансі Харвження договоківського державного професійнору оренди
педагогічного коледжу імені В. І.
Вернадського
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (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).
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 Положення). Зокрема, подібними об’єктами до об’єктів оцінки: окремо розташована
нежитлова будівля – нежитлова будівля; ділянка покрівлі будівлі – ділянка покрівлі будівлі.
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 Регіональному відділенні ФДМУ по Харківській
області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об
11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації.
Документи на участь у конкурсі подаються до Регіонального відділення
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). Телефон для довідок: (057) 700-77-19.
Інформація
про замовника/платника

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК ТА М. СЕВАСТОПОЛІ ПРО
ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ЯКІ БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
 1. Об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 342,5 м2, що
знаходяться за адресою: м. Херсон, вул. Молодіжна, 2а та перебувають на
балансі ДУ «Херсонський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
для приватизації шляхом викупу та визначення ринкової вартості невід’ємних
поліпшень, здійснених орендарем під час оренди об’єкта малої приватизації державної власності (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим та
м. Севастополі від 06.07.2018 № 329). Запланована дата оцінки: 31.07.2018.
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.
 2. Об’єкт: нежитлові приміщення (реєстровий номер 04653199.18.
ХВЮЯШЖ324) загальною площею 31,5 м2, розташовані на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Херсонського філіалу Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Херсон,
вул. Кременчуцька,69. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим
та м. Севастополі. Платник: Комунальна установа з капітального будівництва
об’єктів соціально-культурного призначення Щасливцевської сільської ради.
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: приміщення адміністративного призначення.
 3. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
60,5 м2, розташовані на першому поверсі будівлі навчального корпусу
№ 2, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі. Платник: ФОП Сіроштан В’ячеслав Андрійович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.07.2018. 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 для розміщення закладів громадського харчування.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована
учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить для нерухомого майна
(нежитлових приміщень, нерухомого майна для встановлення передавальних
пристроїв тощо) не більше ніж 2,4 тис. грн
Для участі у 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 Фонду Державного майна України
від 16.01.2018 року № 47):
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);
інформація про претендента (додаток 5); пропозиції щодо ціни виконання
робіт з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент та строку
виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті (не
більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів
(загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки,
наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в
матеріальній формі», спеціалізація «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»),
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3).
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 у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим та
м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн.225 о
14-й годині через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон
для довідок (0552) 22 44 44.
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Хмельницька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені з
метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1 (повторний конкурс): приміщення топочної і
гаражів загальною площею 93,7 м2. Балансоутримувач – Головне управління
статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Храновського, 12 а, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.06.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Величава кава».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,6 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: виробничий будинок загальною площею
100,7 м2. Балансоутримувач – Головне управління Держпродспоживслужби
у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул.1 Травня, 30, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.06.2018. Строк
виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Виконавчий
комітет Старокостянтинівської міської ради. Подібними об’єктами відповідно
до додатка 2 до Положення є окремі будівлі, зокрема, порівняної площі (нерухомість комплексного використання). Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки – 2,8 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення прохідної площею
12,6 м2. Балансоутримувач – Подільський державний аграрно-технічний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.06.2018. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – АТ КБ «Приватбанк». Подібними
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки – 2,4 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 розділу 2 Положення:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5
до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг; а також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефон для довідок (0382) 72-09-45
(приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі
ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о
10-й годині в Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області
за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення
суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі
змінами).
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво 2-квартирного житлового будинку. Балансоутримувач: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Єсеніна, 28.
Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками:
об’єкти незавершеного будівництва. Замовник та платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, пр. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу:(0462) 672-818.
Телефакс замовника конкурсу:(0462) 672-783. Електронна адреса замовника
конкурсу: korpprava_74@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки,
а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ
Положення.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних
днях від дати підписання договору про надання послуг з оцінки.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду державного
майна України по Чернігівській області о 15.00 30 липня 2018 року за
адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 672-818.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
26,67 м2 першого поверху будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Ічнянський професійний аграрний ліцей».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Воскресінська, 23. Платник робіт з оцінки: ФОП Куник Ю. Ю. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення
закладів громадського харчування.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 27,72 м2 на
четвертому поверсі будівлі лікарні (з поліклінікою). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ «Територіальне медичне об’єднання Міністерства
внутрішніх справ України по Чернігівській області». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 217. Платник робіт з оцінки: ФОП Райфельд
М. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Подібними
до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: приміщення
адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення
та приміщення закладів громадського харчування.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення магазину № 2 площею 93,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Торговий дім «Сівер-

щина». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 37.
Платник робіт з оцінки: ФОП Крутікова О. І. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться
об’єкти за наступними ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
204,7 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Талалаївському районі Чернігівської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Талалаївка, вул. Освіти, 38а. Платник
робіт з оцінки: Срібнянський районний центр зайнятості. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення
закладів громадського харчування.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
16,0 м2 (кім. № 404) четвертого поверху дев’ятиповерхової адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39. Платник робіт з оцінки: ТОВ «МЕЙК ІТ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Подібними до
об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення
та приміщення закладів громадського харчування.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
31,5 м2 (кім. № 400, 401) четвертого поверху дев’ятиповерхової адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Ремприлад».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Подібними до
об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення
та приміщення закладів громадського харчування.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 268,6 м2
окремої одноповерхової цегляної будівлі (будівлі гаража). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Чернігівський державний обласний
навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана Богуна, 55. Платник робіт з оцінки: ФОП
Волошин Д. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2150,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками:
виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість. Замовник робіт з
оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, пр. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу:
(0462) 672-818. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.
ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, у редакції наказу
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки,
а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ
Положення.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації
за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 672-818.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 3,0 м2 на першому поверсі будівлі навчально-адміністративного
корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський
національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Райфайзен Банк
Аваль». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
1210,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 657,2 м2 першого та другого поверхів учбового корпусу № 13.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів,
вул. Стрілецька, 1. Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Молодіжний
спортивно-патріотичний клуб «МУРОМЦІ». Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1210,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення
закладів громадського харчування.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 4,0 м2 першого поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 3.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 3б. Платник робіт з оцінки: ФОП Хилько М. П.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1210,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками:
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного
призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 18,87 м2
першого поверху адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Ріпкинському
районі Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 104. Платник робіт з оцінки: ФОП
Куліш Ю. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
1210,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 3,0 м2 п’ятого поверху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 4.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 3а. Платник робіт з оцінки: ФОП Хилько М. П.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1210,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками:
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного
призначення та приміщення закладів громадського харчування.
 6. Назва об’єкта оцінки: бетонне покриття загальною площею 7,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Військторг» Концерну
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 55. Платник робіт з оцінки: ФОП Климіша Р. Л. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1210,00 грн. Подібними до об’єкта
оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та
приміщення закладів громадського харчування. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу: (0462)
672-818. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета
проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, у редакції наказу
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
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До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду державного
майна України по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Конкурсна документація подається до загального відділу Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, к.320, тел. для довідок (0462) 672-818.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про скасування результатів конкурсних
відборів суб’єктів оціночної діяльності
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII, керуючись наказом Фонду державного
майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році» (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 18.05.2018 № 670), Регіональним відділенням
ФДМУ по м. Києву прийнято рішення про скасування результатів конкурсних
відборів суб’єктів оціночної діяльності по таких об’єктах:

єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого підприємства «Укрспецторг» за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 12 (конкурсний відбір 05.07.2017);
єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український центр
у сфері благоустрою» за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14г (конкурсний
відбір 04.10.2017);
державна частка у статутному капіталі ПрАТ «Атомпрофоздоровниця» у
розмірі 30% за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (конкурсний відбір 04.10.2017);
державна частка у статутному капіталі ПАТ «Укрсоцбанк» у розмірі 0,00000004%,
за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 (конкурсний відбір 20.12.2017);
державна частка у статутному капіталі ПАТ «Акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк») у розмірі 0,0001% за
адресою: м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12 (конкурсний відбір 27.12.2017);
єдиний майновий комплекс державного підприємства «Проектний інститут
«ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ» за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 83 (конкурсний
відбір 28.02.2018);
єдиний майновий комплекс державного торговельного підприємства «ГУДОК»
за адресою: м. Київ, вул. Аеродромна, 14 (конкурсний відбір 28.02.2018).

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

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

Назва органу
управління

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

1 Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий нозагальна
вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
мер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
–
м. Дніпро, просп. О. Поля, 28а
249,5
1 831 330,00
6 місяців
Розміщення офісного приміщення

найменування

38434363, Державна установа «Дніпропетровська обласна фітосанітарна ла- Нежитлові вбудовані прибораторія», м. Дніпро, вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 58 тел. 32-07-31 міщення

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстромісцезнаховий номер
загальна площа, м2
дження
майна
1 Міністерство аграрної 38516592, ДП «Спецагро», м. Київ, Група інвентарних об’єктів (комплекс будівель і споруд) у складі: лабораторний корпус (літ. А), віварій (літ. Б), ути–
м. Житомир, вул.
2 974,3; 2 391,1; 678,1;
політики та продовул. Хрещатик, 24, тел. 279-68-33 лізаційний блок (літ. В), кормоцех (літ. И), дизблок для транспортних засобів (літ. Д), авто вагова (літ. Ж), прохідна
Вересівський
651,6; 133,3; 77,3; 59,8;
вольства України
(літ. Е), розплідник (літ. К), склад дезінфікційних засобів (літ. Р), гараж на 5 автомашин (літ. З), котельня (літ. М),
шлях, 15
497,0; 72,2; 315,3; 502,8;
насосна станція з артскважиною (літ. Л), установка для мазутопостачання (літ. Н), насосна автоматична установка
24,7; 66,2; 34,6; 94,4
(літ. О), автоматична установка перечистки стічних вод (літ. П)

№
з/п

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

Назва органу
управління

найменування

вартість майна за незалежною оцінкою без
ПДВ, грн
3 473 387,00

максимально можливий строк оренди мета використання
2 роки 364 дні

Організація виробництва сухих
кормів

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу управління
з/п
1 Міністерство освіти і науки України

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за немісцезнахозагальна
залежною оцінкою без
дження
площа, м2
ПДВ, грн

реєстровий
номер майна

найменування

20507735, Запорізький авіаційний коледж ім. О.Г. Івченка, Нежитлове приміщення № 101, частина коридору № 92, площею 12,50 м2,
69068, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 97б, тел. (061) 720-55-26 четвертого поверху будівлі навчального корпусу (Літ. А-4)

–

м. Запоріжжя,
вул. Іванова, 97б

74,9

258 494,00

максимально можливий строк оренди

мета використання

2 роки 364 дні

Розміщення школи з навчання водіїв автомобілів (погодинно, згідно з графіком)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 2260789, 2260788, 2260787, 2270785.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
інфраструктури
України
2 Міністерство
інфраструктури
України
3 Міністерство
інфраструктури
України
4 Державна казначейська служба
України

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

найменування

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» , 08307, Ки- Приміщення № 82 та приміщення № 83 на
ївська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
3-му поверсі лабораторного корпусу АТБ
(інв. № 47526)
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Ки- Частина приміщення № 226 на 3-му поверсі
ївська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)

реєстровий номер
майна
—
—

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за немаксимально
пло- залежною оцінкоюбез можливий строк
мета використання
ща, м2
ПДВ, грн
оренди
Київська обл., м. Бо48,4;
3 109 081,00
2 роки 11 місяців Розміщення роздягальні для виробничого персоналу; розміщення виробриспіль, Аеропорт
32,0
ничого персоналу
місцезнаходження

Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

65,0

6 043 862,00

2 роки 11 місяців Здійснення діяльності з реєстрації та самореєстрації пасажирів і багажу

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Ки- Нежитлове вбудоване приміщення № 250 на
—
Київська обл., м. Боївська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
2-му поверсі пасажирського термінала «D»»
риспіль, Аеропорт
(інв. № 47578)
37838474, Управління Державної казначейської служби України у Нежитлові приміщення
37838474.1.АААГБД234 Київська обл., смт
Бородянському районі Київської області, Київська обл.,
Бородянка, вул.
смт Бородянка, вул. Шевченка, 3, тел. (04577) 5-37-63
Шевченка, 3

42,1

3 163 670,00

41,2

168 400,00

2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів
та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
2 роки 11 місяців Розміщення торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та
канцтоварів на площі 20,0 м2; розміщення ксерокопіювальної техніки для
надання населенню послуг із ксерокопіювання документів на площі 5,2 м2;
розміщення торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих
українською мовою, на площі 16,0 м2

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 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 м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство культури 02174618, ДП «Національний цирк України», 01135, м. Київ,
України
пл. Перемоги, 2, тел.: 236-39-39, 486-16-82

найменування
Нерухоме майно – частина даху будівлі
готелю «Будинок артистів цирку»

реєстровий номер майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
максимально
загальна вартість майна за незаможливий строк
площа, м2
лежною оцінкою, грн
оренди

місцезнаходження

02174618.2.АААДДЛ390 м. Київ, вул. Дмитрівська, 27

25,0

424 709,00
станом на 30.04.2018

мета використання

2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і трьох антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

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».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
про результати конкурсу на право оренди державного майна
За результатами засідання конкурсної комісії, яке відбулося 05.07.2018,
прийнято рішення про укладення з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ФАРВАТЕРЕКСПРЕС» договору оренди державного нерухомого майна – основних будівель
(Літ. А) площею 1021,6 м2; (Літ. Б) площею 126,4 м2; (Літ. В) площею 278,9 м2;
(Літ. Г) площею 277,5 м2; (Літ. Жжж’ж2) площею 1175,4 м2; приміщень № 1, 2,
9 будівлі (Літ. З) площею 54,9 м2; складу для води (Літ. Р); трансформаторної
(Літ. С); насосної (Літ. У); сторожки (Літ. Ф); навісів (Літ. И, М, Н, О, П), розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 49, що
перебуває на балансі ДП «База відпочинку «Янтар».

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

ІНФОРМАЦІЯ Управління Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України в Одеській області
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Одеській
області, адреса: 65045, м. Одеса, вул. Єврейська, 43.
Назва об’єктів оренди та їх місцезнаходження:
 1) нежитлові приміщення другого поверху: кабінети № 217, 218 загальною площею 44,1 м2 за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Ніжинська, 44, рік
введення в експлуатацію – 1971;
 2) нежитлові приміщення третього поверху: кабінети № 315, № 316
загальною площею 68,1 м2 за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Ніжинська, 44,
рік введення в експлуатацію – 1971.
Балансоутримувач: Управління Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України в Одеській області, 65045, м. Одеса, вул. Єврейська, 43.
Вартість об’єкта оренди загальною площею 44,1 м2 за експертною оцінкою на 01.03.2018: 342 128,00 (триста соро к дві тисячі сто двадцять вісім)
гривень 00 копійок.
Вартість об’єкта оренди загальною площею 68,1 м2 за експертною оцінкою на 29.03.2018: 510 818,00 (п’ятсот десять тисяч вісімсот вісімнадцять)
гривень 00 копійок.
Розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами
та доповненнями).
Стартовий розмір місячної орендної плати за базовий місяць розрахунку – березень 2018 року становить:
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1) 5 188,37 (п’ять тисяч сто вісімдесят вісім) гривень 37 копійок (без
ПДВ) у подальшому орендна плата корегується на індекс інфляції;
2) 7 746,55 (сім тисяч сімсот сорок шість) гривень 55 копійок (без ПДВ)
у подальшому орендна плата корегується на індекс інфляції.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів оренди:
1. Мета використання об’єктів оренди: розміщення офісних приміщень, крім
офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого
зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету.
2. Запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди – березень 2018 року, що становить:
1) 5 188,37 (п’ять тисяч сто вісімдесят вісім) гривень 37 копійок, але не менший ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995
№ 786 (зі змінами та доповненнями);
2) 7 746,55 (сім тисяч сімсот сорок шість) гривень 55 копійок, але не менший
ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786
(зі змінами та доповненнями).
2. Термін дії договору оренди: 3 роки з можливою подальшою пролонгацією
відповідно до чинного законодавства України.
3. Використовувати орендоване майно за його призначенням, здійснювати
витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна.
4. Забезпечення пожежної безпеки орендованого майна відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні.
5. Заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
6. Укладення з балансоутримувачем договору про компенсацію витрат на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю протягом 15 робочих днів після укладення договору оренди.
7. З дозволу орендодавця за власний рахунок проводити поліпшення
орендованого майна; своєчасно здійснювати поточний та інші види ремонту
орендованого майна.
8. Забезпечувати належну технічну експлуатацію майна та прилеглої території за рахунок власних коштів.
9. Зобов’язання здійснити авансовий внесок у розмірі, не меншому ніж одна
місячна орендна плата, протягом 10 днів з моменту укладення договору оренди.
10. Зобов’язання орендаря виконувати усі умови, передбачені договором
оренди.
11. Страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена у звіті про
незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством України.
12. Право балансоутримувача разом з орендодавцем здійснювати контроль
за станом та цільовим використанням об’єкта оренди.
13. Зобов’язання не зберігати і не використовувати на об’єкті оренди токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали.
14. Відшкодування переможцем конкурсу (протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу) витрат на проведення незалежної оцінки майна
за виставленими рахунками та надання орендодавцю на момент укладення договору оренди копій підтвердних документів.
Для всіх учасників: переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найбільшу орендну плату за умови дотримання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасник подає такі документи:
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку
з ними) та документи, а саме: заяву про намір узяти в оренду майно, що належить
до державної власності (подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки
платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті), із зазначенням найменування,
місцезнаходження (місця проживання), телефон/факс та платіжних реквізитів
заявника; інформацію про площу об’єкта оренди; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); зобов’язання
(пропозиції) щодо забезпечення орендної плати (завдаток відображається у
проекті договору оренди); зобов’язання (пропозиції), щодо виконання умов
конкурсу (перелік документів, які подаються орендарем орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затверджений наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201);
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати учасника з урахуванням дебіторської
і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від учасника про те, що
стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу (паспорт, сторінки 1, 2, 11 тощо), або належним чином оформлену довіреність,
видану представнику фізичної особи; завірену належним чином копію виписки або
витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткову інформацію.
Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов
конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), подаються в окремому конверті з
написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Єврейська,43, Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в
Одеській області.
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів – за 3 (три) робочих
дні до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 у перший робочий день по закінченні 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення
такого конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 65045,
вул. Ніжинська, 44, м. Одеса, кабінет № 207.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурсні пропозиції (розмір орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому
конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу, за
адресою: 65045, м. Одеса, вул. Ніжинська, 44, кабінет № 207. Тел. 722-71-57.
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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 21.06.2018
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
312,4 м2 першого поверху будівлі ливарної ділянки, будівлі збірки (реєстровий
номер 00130441.47.РИЕФЕЕ012) за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Батюка, 22. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «ІЦ «ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 2700
грн, строк виконання – 2 календарні дні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення на другому поверсі в
будівлі складу генеральних вантажів площею 23,4 м2 за адресою: Донецька обл.,
м. Маріуполь, просп. Луніна, 99. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг
з оцінки – 2395 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
Інформація
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 19.06.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по об’єкту: вартове приміщення № 155 площею 251,2 м2, що перебуває на балансі НовоградВолинської районної державної адміністрації та знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4 (вартість виконання
– 1700,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження дії договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: будівля магазина № 62 (літ. А) площею 160,3 м2, що перебуває на балансі Житомирської
філії Концерну «Військторгсервіс» та знаходиться за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, смт Новогуйвинське, вул. Дружби народів, 5б (вартість
виконання – 1800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження дії договору оренди;
Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по
об’єкту: нежитлове приміщення (навчальна аудиторія № 109) площею 82,5 м2,
що перебуває на балансі Житомирського технологічного коледжу та знаходиться
за адресою: м. Житомир, вул. Небесної сотні, 37 (вартість виконання – 1550,00
грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єкту: захисна споруда
цивільного захисту – сховище № 20158 (літ. Ж) площею 2162,7 м2, що перебуває
на балансі ПрАТ «Електровимірювач» та знаходиться за адресою: м. Житомир,
мкр-н Перемоги, 10 (вартість виконання – 1550,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою укладання договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: гідротехнічні споруди ставка площею 37,2 га (шахтний водоскид з плоским металевим
затвором 1*1 м та гребля довжиною 400 м), що знаходяться на струмку Верхолужжя в басейні р. Бистріївка загальнодержавного значення за межами с.
Торчин Коростишівського району та перебувають на балансі Радомишльського
міжрайонного управління водного господарства (вартість виконання – 6000,00
грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 14.06.2018
Для проведення незалежної оцінки:
підвальних приміщення (поз. 11-16) загальною площею 102,1 м2 частини
будівлі літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів,
вул. Миру, 16 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 2322 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих приміщень (поз. 1-47, 1-49, 1-50, 1-51, 1-52, 1-53 на плані) загальною площею 60,0 м2 першого поверху будівлі літ. Бv, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42 з
метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг з оцінки –
2400 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення (поз. 36) площею 7,7 м2 другого поверху адмінбудинку (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Перечин, пров.
Ужанський, 3 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 2000 грн, термін виконання – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 23.05.2018
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Приміщення в навчальних корпусах загальною площею 307,8 м2:
приміщення на першому поверсі в навчальному корпусі № 1 загальною площею 94,4 м2, а саме: прим. № 94 – 8,8 м2, прим. № 95 –
21,3 м2, прим. № 96 – 32,6 м2, прим. № 98 31,7 м2;
приміщення на першому поверсі в навчальному корпусі № 4 загальною площею 66,2 м2, а саме: прим. № 49 – 48,3 м2, прим.
№ 48 – 17,9 м2;
приміщення на першому поверсі в головному навчальному корпусі
загальною площею 147,2 м2, а саме: прим. № 34 – 83,2 м2, прим.
№ 35 – 15,3 м2, прим. № 36 – 28,8 м2, прим. № 37 – 19,9 м2, що обліковуються на балансі Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди

Вартість Строк
Переможець виконан- виконанконкурсу ня робіт, ня робіт
грн
(дні)
ФОП Тарно1800
4
польський
Анатолій
пилипович

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 06.06.2018
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Частина приміщення горища загальною площею 20,0 м2 адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Івано-Фран
ківської філії державного підприємства «Український державний
науково-дослідний інститут проектування міст імені Ю. М. Білоконя
«Діпромісто», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка,
4. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
2 Приміщення загальною площею 75,58 м2, а саме: прим. № 3 –
42,78 м2, № 4 – 4,0 м2, № 5 – 17,18 м2, № 6 – 4,12 м2, № 7 –
7,5 м2 на першому поверсі будівлі харчоблоку, що обліковується
на балансі Коломийського економіко-правового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Богдана Хмельницького, 2а. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
3 Нежитлове приміщення площею 14,7 м2 на першому поверсі
адмінбудівлі, що обліковується на балансі Державної фіскальної
служби України та перебуває за адресою: Івано-Франківська
обл., м. Галич, вул. Тараса Шевченка, 10. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для укладання договору оренди.
4 Нежитлове приміщення площею 9,6 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби
України, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Василя Стуса, 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
5 Нежитлове приміщення загальною площею 17,1 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі Державної
фіскальної служби України, за адресою: Івано-Франківська обл.,
м. Долина, вул. Михайла Грушевського, 16. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для укладення договору оренди

Вартість Строк
Переможець- виконан- виконання робіт, ня робіт
конкурсу
грн
(дні)
ТОВ «Інвес2400
5
тиційна група
«Захід»

ТОВ «ЕКАЗахід»

2200

5

ТОВ «ЕКАЗахід»

1600

5

ПП «Дюнамїс»

1000

3

ТОВ «Інвестиційна група
«Захід»

2400

5
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди, що відбувся 18.06.2018
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Нежитлове приміщення загальною площею 245,0 м2 (прим.
№ XVIII, № 20, 22-35 площею 184,2 м2, № 36-40 площею
60,8 м2 згідно з техпаспортом) на 1-му поверсі адміністративної будівлі (навчального пункту підвищення кваліфікації,
літера «А»), що обліковується на балансі державного закладу
«Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції
України», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Лесі Українки,
4. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

Найменування/ПІБ Вартість
Строк
суб’єкта оціночної виконан- виконандіяльності – пере- ня робіт, ня робіт
можця конкурсу
грн
(дні)
ФОП Тарнополь1800
4
ський Анатолій
Пилипович

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки, що відбулися 25.05.2018
Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єктах:
приміщення цокольного поверху будівлі лабораторії з візування площею
59,3 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Шостаківка,
вул. Гагаріна, 1а, що перебувають на балансі державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2», вартість робіт – 1 800 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні;
частина приміщення площею 21,6 м2 на першому поверсі будівлі навчального
корпусу № 2 Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Ю.Олефіренка (Фрунзе), 6, що перебуває на балансі Центральноукраїнського національного технічного університету,
вартість робіт – 1600 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ТОВ «АН Експерт» по об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею
12,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Центральна, 79, що перебувають на балансі
Управління Державної казначейської служби України у Маловисківському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 1973 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 3 дні;
ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 169,96 м2 на першому та другому поверхах будівлі
їдальні Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ за адресою: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький, вул. Ю. Олефіренка (Фрунзе), 6, що перебувають на
балансі Центральноукраїнського національного технічного університету, вартість робіт – 1979 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єкту: нежитлові приміщення
загальною площею 56,1 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Перемоги, 89б, що перебувають на балансі державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», вартість
робіт – 1950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбулися 22.06.2018
Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано:
ФОП Таран Олену Анатоліївну для проведення незалежної оцінки об’єкта
малої приватизації – окреме майно: нежитлова будівля (свинарник) загальною площею 163,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ,
вул. Щаслива (Крупської), 10, що перебуває на балансі закритого акціонерного товариства «Голованівський хліб» (код за ЄДРПОУ 00378750), з метою
продажу на аукціоні, вартість робіт – 2 200,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 днів;
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну для проведення незалежної оцінки
об’єкта малої приватизації – окреме майно: нежитлова будівля (магазин) загальною площею 115,9 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький р-н,
с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14, з метою продажу на аукціоні, вартість
робіт – 2 200,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 22.05.2018
1. Частина нежитлового приміщення конюшні (інв. № 103018) загальною площею 194,45 м2 та навіс для сіна (інв. № 103019) загальною площею
184,0 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство», за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, с. Щедрищево, вул. Кірова, 112. Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуги – 2995 грн, термін виконання
роботи – 5 днів.
2. Нежитлове вбудоване приміщення господарського корпусу (інв.
№ 10310009) площею 207,99 м2, що перебуває на балансі ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище», за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по
нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуги – 2200 грн, термін
виконання роботи – 5 днів.
3. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 16,5 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі побутового корпусу № 2 (інв. № 10301008),
що перебувають на балансі Кремінського професійного ліцею, за адресою:
Луганська обл., м. Кремінна, просп. Дружби, 2. Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуги – 1800 грн, термін виконання
роботи – 3 дні.
4. Нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 409) площею 36,6 м2 на четвертому поверсі п’ятиповерхової будівлі навчально-виробничого корпусу (інв.
№ 10320001), що перебуває на балансі ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне
училище», за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний,
17. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуги – 2050 грн, термін виконання роботи – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 29.05.2018
Нежитлові вбудовані приміщення (кімн. 401, 403, 404, 407, 408) загальною
площею 128,1 м2 на четвертому поверсі п’ятиповерхової будівлі навчальновиробничого корпусу (інв. № 10320001), що перебувають на балансі ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище», за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 17. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство
по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуги – 2000 грн, термін
виконання роботи – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 19.06.2018
1. Нежитлове вбудоване приміщення площею 37,9 м2 (кімнати № 1-2а) на
першому поверсі п’ятиповерхової будівлі № 2 (інв. № 10310004), що перебуває на балансі Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу,
за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 275. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуги – 1800
грн, термін виконання роботи – 3 дні.
2. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 на першому
поверсі чотириповерхової адміністративної будівлі відокремленого підрозділу
«Шахта «Гірська» (інв. № 11772, реєстр. № 32320594.4.СВЖЦОН105), що перебуває на балансі ДП «Первомайськвугілля», за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21. Переможець конкурсу – ТОВ
Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуги – 1 400
грн, термін виконання роботи – 5 днів.
3. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 на першому
поверсі п’ятиповерхової будівлі АПК відокремленого підрозділу «Шахта «Карбоніт» (інв. № 20, реєстр. № 32320594.3.СВЖЦОН060), що перебуває на балансі ДП
«Первомайськвугілля», за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Золоте, вул. Луначарського, 1. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. на таких
умовах: вартість послуги – 1400 грн, термін виконання роботи – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 22.06.2018
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 199,66 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі навчального корпусу № 3 (інв. № 10320002),
що перебувають на балансі ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище»,
за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Гоголя, 20. Переможець
конкурсу – ПВКВ «Кварта» на таких умовах: вартість послуги – 2000 грн, термін
виконання роботи – 5 днів.
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 25.06.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шевчук Ольгу
Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 39 площею 3,0 м2 на 1-му поверсі
адміністративної будівлі з прибудовами (літ. А), що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, за адресою: 21010,
м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24, з метою укладення договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1500 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – ФОП Шуткевича
Володимира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 41 (8,6 м2), № 42 (4,5 м2), № 47 (4,6 м2), № 48
(2,2 м2) загальною площею 19,9 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового адміністративного приміщення (літ. А), що перебувають на балансі Державної фіскальної служби України, користувач – Калинівська об’єднана державна податкова
інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області, за адресою: 22100,
Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 2 площею 34,55 м2 на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі,
що перебуває на балансі Філії «Вінницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут»,
за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 2100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення вартості об’єкта оренди – греблі ставу Кривошия (інв. № 1104), реєстровий номер
майна за даними Єдиного реєстру об’єктів державної власності 25592421.56.
ААЕЖАЕ734, у складі якої: «А» гребля ставу Кривошия; «Б» відкритий шлюзрезервуар № 1; «В» відкритий шлюз-резервуар № 2, що перебувають на балансі
Державного підприємства «Укрриба», за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Кривошиї, вул. Гагаріна, 45б, з метою укладення договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 4950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Петричко
Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового
вбудованого приміщення № 25 площею 15,6 м2 на 2-му поверсі будівлі міської
ради (літ. А), що перебуває на балансі фінансового управління Калинівської
райдержадміністрації, за адресою: 22400, м. Вінницька обл., Калинівський р-н,
м. Калинівка, вул. В. Нестерчука (колишня Дзержинського), 47, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – ФОП Реверу
Олену Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових
вбудованих приміщень на 1-му поверсі: част. № 21 (5,3 м2); на 5-му поверсі: № 24 (11,9 м2), № 25 (15,5 м2), № 27 (15,5 м2) загальною площею 48,2 м2
виробничо-ветеринарного комплексу (літ. А), що перебувають на балансі
Вінницької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, за адресою: 21036,
м. Вінниця, вул. Максимовича, 19, з метою продовження строку дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1750 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Прокопенко
Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових
вбудованих приміщень № 522 – № 526 загальною площею 63,0 м2 на 4-му поверсі адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Філії «Вінницький
проектний інститут» державного підприємства Міністерства оборони України
«Центральний проектний інститут», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68
(б/н за даними БТІ), з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – ФОП Шумську
Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень част. № 14 (0,8 м2), № 15 – № 22 (127,3 м2), загальною площею 128,1 м2 адміністративної будівлі казначейства (літ.А), що перебувають на
балансі управління Державної казначейської служби України у Шаргородському
районі Вінницької області, за адресою: 23500, Вінницька обл., Шаргородський
р-н, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану (колишня Леніна), 250, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарні дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2250 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – ФОП Остренюк
Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового
вбудованого приміщення № 1 площею 129,1 м2 у прим. № 2 майстерні для
ремонту механізмів (літ. Б); гараж бокс (літ. З) площею 43,1 м2, що перебуває
на балансі Вінницького регіонального управління водних ресурсів, за адресою: м. Вінниця, Сабарівське шосе, 23, з метою укладення договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 3800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Петричко
Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового
вбудованого приміщення № 5 площею 4,9 м2 на 1-му поверсі триповерхової
будівлі (літ. А), що перебуває на балансі управління Державної казначейської
служби України у Могилів-Подільському районі та м. Могилів-Подільський
Вінницької області, за адресою: 24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський
р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2450 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, який відбувся 02.07. 2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки:
будівля гаража (Б-1) площею 66,8 м2 за адресою: 45400, Волинська обл.,
м.Нововолинськ, вул. Автобусна, 12, що обліковується на балансі Управління
Державного агентства рибного господарства у Волинській області, визнано
ФОП Рак А. А., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди; ціна виконання робіт з
оцінки – 2002,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
протирадіаційне укриття (А-5) загальною площею 536,4 м 2 за адресою: 45200, Волинська обл., м. Ківерці, вул. Грушевського, 26 визнано ФОП
Рак А. А., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт
з оцінки – 2002,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина учбово-лабораторного корпусу (частина будівлі: підвал, І, ІІ поверхи) (літер Б-3) площею 5,0 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська,75, що обліковується на балансі Луцького національного технічного університету, визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1520,0 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, який відбувся 03.07. 2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки:
приміщення АЗС з навісом (літера А-1) загальною площею 79,0 м2 за адресою:
45063, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Воля-Любитівська, вул. Луцька,1а,
що обліковується на балансі Філії «Волинський державний обласний навчальнокурсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс», визнано ФОП Рак А. А.,
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
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Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Приміщення загальною площею 22 м2 (кімнати № 47, 48) на третьому поверсі
адміністративного будинку, що обліковується на балансі Головного управління
статистики в Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл.,
м. Коломия, вул. Шевченка, 23. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
2 Приміщення загальною площею 15 м2: частина даху та горища площею 10 м2 та
приміщення спільного користування площею 5 м2 адміністративної будівлі, що
обліковується на балансі державної установи «Інститут охорони грунтів України»
Івано-Франківської філії ДУ «Держгрунтохорона» області, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Гаркуші, 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
3 Приміщення загальною площею 329,4 м2, у 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. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.07.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Шанін Василь Михайлович по об’єкту: асфальтований майданчик площею 19,0 м2, що перебуває на балансі Головинського вищого професійного
училища нерудних технологій, за адресою: Житомирська обл., Черняхівський
р-н, смт Головине, вул. Жовтнева, 19 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк
виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
частина вестибуля площею 3,0 м2 навчально-побутового корпусу, що перебуває на балансі Головинського вищого професійного училища нерудних
технологій, за адресою: Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Головине,
вул. Жовтнева, 19 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
нежитлові приміщення площею 51,1 м2 будівлі, що перебуває на балансі
Коростишівського районного центру занятості, за адресою: Житомирська обл.,
м. Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 32 (вартість виконання – 1550,00 грн,
строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза»
по об’єкту: нежитлові приміщення площею 145,42 м2 3-го поверху будівлі (літ.
А), що перебуває на балансі Державної установи «Житомирський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Наталії Оржевської, 8 (вартість
виконання – 1800,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладання договору оренди;

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

Конкурс не відбувся

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 26.06.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки визнано:
Приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза»
по об’єкту: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво дільничної
лікарні на 25 ліжок за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Мала
Глумча, вул. Шевченка, 52 (вартість виконання – 9000,00 грн, строк виконання –
9 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні;
ФОП Шанін Василь Михайлович по об’єкту: об’єкт малої приватизації –
незавершене будівництво лазні на 10 місць за адресою: Житомирська обл.,
Овруцький р-н, с. Заріччя, вул. Поліська, 38 (вартість виконання – 9400,00
грн, строк виконання – 9 календарних днів); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на
електронному аукціоні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки майна, що відбувся 21.06.2018
Для проведення незалежної оцінки:
вбудоване приміщення кафе (поз. 34 за планом) площею 2,5 м2 на першому поверсі будівлі літ. А1, А2, А3 медичного факультету, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 1, з метою продовження
договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності
ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2200 грн, термін
виконання – 5 днів;
вбудоване приміщення (позиція 7) площею 25,8 м 2 другого поверху
п’ятиповерхової адмінбудівлі (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Мукачево, вул. Недецеі, 2, з метою продовження договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Шастун С. Г. на
таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1800 грн, термін виконання – 4 дні;
вбудоване приміщення (поз. 1-3 першого поверху згідно плану) площею
42,1 м2 будівлі гаража літ. Г, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Свалява, вул. Шевченка, 3, з метою продовження договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Шастун С. Г. на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 1800 грн, термін виконання – 4 дні.

02.07.2018

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.06.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки визнано:
ФОП Венгловський Роман Адольфович по об’єктах:
об’єкт малої приватизації окреме майно – будівлі та споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу № 11 за адресою: Житомирська обл.,
Новоград-Волинський р-н, с. Броницька Гута, вул. Шевченка, 1в (вартість виконання – 9495,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом
продажу на електронному аукціоні;
об’єкт малої приватизації окреме майно – будівлі та споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу № 3 за адресою: Житомирська обл.,
Олевський р-н, с. Білокоровичі, вул. Степана Тудора, 18а (вартість виконання –
9495,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на
електронному аукціоні;
ФОП Шанін Василь Михайлович по об’єктах:
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу
за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Терехове, вул. Огурцова,
38 (вартість виконання – 9400,00 грн, строк виконання – 9 календарних днів);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні;
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво лазні за адресою:
Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка, вул. Шевченка, 26а (вартість
виконання – 9400,00 грн, строк виконання – 9 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні;
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво клубу за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Гадзинка, вул. Шевченка, 1 (вартість виконання –
9400,00 грн, строк виконання – 10 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу
на електронному аукціоні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 03.07.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 94,8 м2 будівлі паспортного столу (літ. А-4),
що перебувабть на балансі Головного управління Національної поліції в Житомирській області та знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Героїв України, 67 (вартість виконання – 1800,00 грн, строк виконання – 4
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди;
нежитлові приміщення площею 34,1 м2 на 8-му поверсі восьмиповерхової будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Житомирській області, за адресою: м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а
(вартість виконання – 1600,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 51,5 м2 будівлі основної з прибудовами (літ. А), що перебуває
на балансі Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Різдвяна, 7 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладання договору оренди;
Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза»
по об’єкту: нежитлові приміщення площею 66,26 м2 будівлі паспортного столу
(літ. А-4) та будівля гаражів площею 48,6 м2 (літ. В), що перебувають на балансі
Головного управління Національної поліції в Житомирській області, за адресою:
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. І. Франка, 3а (вартість виконання – 1800,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди;
ФОП Музичук Петро Олександрович по об’єктах:
двоповерхова адміністративна будівля (літ. А) площею 1035,1 м2 та будівля
прохідної (літ. Б) площею 34,0 м2, що перебувають на балансі філії «Житомиркомундорпроект» Державного підприємства «Державний науково-дослідний
та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», за адресою:
м. Житомир, проспект Незалежності, 10б (вартість виконання – 2200,00 грн,
строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди;
нежитлові приміщення площею 48,3 м2 на 2-му поверсі двоповерхового учбового корпусу, що перебуває на балансі Центру професійно-технічної освіти
м. Житомира, за адресою: м. Житомир, вул. Селецька, 5 (вартість виконання –
1550,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 20.06.2018
1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 19,7 м2. 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 –
ТОВ «Укрчерметавтоматика». Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1560,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 192,0 м2. 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 –
ФОП Дегтярьова Н. М. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг –
1560,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: одноповерхова будівля літ. «Б» (колишня лазня), яка має
приміщення з № 1 до № 87 загальною площею 761,6 м2. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 12. Мета оцінки – визначення
стартової ціни продажу об’єкта. Замовник/Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг –
2200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

ФОП Козачок Федір Дмитрович по об’єкту: нежитлові приміщення площею
45,2 м2 у житловому будинку, що перебувають на балансі ВАТ «Озерянський
комбінат залізобетонних гідротехнічних конструкцій», за адресою: Житомирська
обл., Олевський р-н, смт Новоозерянка, вул. Гагаріна, 2 (вартість виконання –
1750,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди;
ФОП Музичук Петро Олександрович по об’єкту: частина приміщення холу
площею 9,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України в оперативному управлінні
Житомирської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області, за адресою: м. Житомир, мкр-н Перемоги, 2
(вартість виконання – 1550,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єкту: частина нежитлового приміщення (фойє) площею 3,0 м2 навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету,
за адресою: м. Житомир, Бульвар Старий, 9 (вартість виконання – 1550,00 грн,
строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
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орендної плати для укладення договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки –
2002,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина приміщення головного корпусу № 2 площею 101,1 м2 за адресою:
45100, Волинська обл., м. Рожище, вул. Незалежності, 62, що обліковується
на балансі Рожищенського коледжу Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, визнано ФОП
Рак А. А., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт
з оцінки – 2145,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина Будинку проектних організацій площею 52,9 м2 за адресою: 43010,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, що обліковується на балансі Волинської філії ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя, 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 – 2145,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів;
частина Будинку проектних організацій площею 91,8 м2 за адресою: 43010,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, що обліковується на балансі Волинської філії ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя, 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 – 2145,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів;
частина Будинку проектних організацій площею 86,2 м2 за адресою: 43010,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, що обліковується на балансі Волинської філії ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя, 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 – 2145,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів;
частина Будинку проектних організацій площею 1642,0 м2 за адресою:
43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, що обліковується на
балансі Волинської філії ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя, 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 – 2145,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності для здійснення незалежної
оцінки об’єкта: нерухомого майна Профілакторію «Бистриця», а саме: 1) будівлі
профілакторію цегляної 3-поверхової; 2) приміщення котельні; 3) споруди водоприйомної для підземних джерел; 4) станції каналізаційної насосної; 5) закритої
трансформаторної підстанції; 6) резервуару пожежного до насосної станції; 7)
резервуару пожежного до насосної станції; 8) трубопроводів теплотрас стальних; 9) трас каналізаційних стальних; 10) трас водопровідних стальних; 11)
ліній електричних повітряних; 12) дороги виробничої автомобільної щебневої;
13) вежі водонапірної; 14) огорожі профілакторію, що знаходиться за адресою:
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Підгір’я, урочище «Жбир» та
перебуває на балансі ПАТ «Укрнафта», 20.06.2018 не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки збитків, що відбувся 27.06.2018
Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів КТЗ у складі: бортовий причіп МАЗ 8926, реєстр. № 09719АМ (інв. № 058159); вантажний (самоскид) КАМАЗ 5511, реєстр. № 07587 АТ (інв. № 158132); вантажний (сідловий
тягач) КАМАЗ 5410, реєстр. № 07590 АТ (інв. № 158139); бортовий тентований
напівпричіп МАЗ 938662-18, реєстр. № 10410 АМ (інв. № 158177) зі складу ці-

лісного майнового комплексу державного підприємства «Попаснянський вагоноремонтний завод» за адресою: Луганська обл., м. Попасна, вул. Залізнична,
1. Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах:
вартість послуги – 6500 грн, термін виконання роботи – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.06.2018
1. Нежитлове приміщення № 10 загальною площею 11,9 м2 на першому
поверсі будинку вантажної дільниці (в’їзд в Україну) міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рава-Руська». Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата,
вул. Гребінського, 28. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт –
3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
2. Нежитлові вбудовані приміщення, що на поверховому плані позначені
№ Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХХХ, ХХХІ, ХХХІІ, ХХХІІІ, загальною площею 140,5 м2, розміщені
в підвалі гуртожитку. м. Львів, вул. Гніздовського, 6. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький
Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 999 грн.
3. Частина нежитлового приміщення загальною площею 130,0 м2 на другому
поверсі будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська,
168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
4. Відособлений металевий склад площею 148,6 м2. м. Львів, вул. Луганська, 3. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Левковичі». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 1000 грн.
5. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 234,5 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку. Львівська обл., Кам’янкаБузький р-н, с. Добротвір, вул. Шевченка, 5. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 1000 грн.
6. Частина прибудинкової території (замощення) загальною площею
260,0 м2. м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. мета оцінки – укладеня договору
оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1790 грн.
7. Нежитлове приміщення загальною площею 919,93 м2 в культурнопобутовому корпусі. м. Львів, вул. Городоцька, 222. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національна компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 987 грн.
8. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 33,4 м2 на цокольному поверсі гуртожитку № 8. м. Львів, вул. Сахарова, 23. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1850 грн.
9. Частина нежитлового приміщення № 6 загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Д-2». Львівська обл., Яворівський р-н, с. Верещиця, вул. Богуна, 4а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
10. Частина нежитлового приміщення № 1 загальною площею 2,0 м2 на
першому поверсі будівлі під літ. «А-4». м. Львів, вул. Городоцька, 26. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної
діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 1670 грн.
11. Частина нежитлового приміщення № 32 загальною площею 4,0 м2
на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Медової Печери, 53. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 1190 грн.
12. Державне нерухоме майно загальною площею 361,3 м2, а саме: будівля
хімчистки під літ. «Д-1» площею 49,9 м2 та нежитлові приміщення будівлі адміністративного корпусу під літ. «Е-2» площею 311,4 м2. м. Львів, вул. Плугова,12а.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 980 грн.
13. Нежитлові вбудовані виробничі приміщення загальною площею 69,41 м2 в
будівлі гаража та виробнича площадка загальною площею 153,68 м2 біля будівлі
гаража. м. Львів, вул. Городоцька, 222. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національна компанія
«Укрексперт». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 987 грн.
14. По об’єкту: частина бічного фасаду та парапету будівлі загальною площею 73,4 м2 за адресою: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4 подано лише одну
заяву. Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурс вважати, таким, що не
відбувся. Голова комісії прийняв рішення про повторне проведення конкурсу
по вищезазначеному об’єкту.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.06.2018
1. Вбудоване нежитлове приміщення № 21 загальною площею 33,3 м2 на
першому поверсі будівлі. м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт –
1500 грн.
2. Нежитлові приміщення на першому поверсі (№ 8, 9, 10, 11) загальною площею 48,2 м2 у будівлі. м. Львів, вул. Городоцька, 186. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
3. Нежитлові приміщення на першому поверсі (№ 17, 18, 19, 20, 21) загальною площею 62,5 м2 у будівлі. м. Львів, вул. Городоцька, 186. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
4. Нежитлові будівлі загальною площею 1828,7 м2, а саме: виробничий корпус літ. «З-2» площею 1348,7 м2, трансформаторна підстанція літ. «Л-1» площею
23,6 м2, навіс літ. «П-1» площею 456,4 м2. м. Львів, вул. Личаківська, 150. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.
Відповідно до п. 9 розділу IV Положення члени комісії обрали переможцем
конкурсу учасника конкурсу – ТзОВ «ЗУКК», який запропонував найменший
строк виконання робіт.
5. Нежитлові приміщення загальною площею 7497,6 м2 у будівлі (корпус
№ 40). м. Львів, вул. Патона, 1. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національна компанія
«Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 27.06.2018
1. Частина даху будівлі гуртожитку загальною площею 1,0 м2. м. Львів,
смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 18. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1900 грн.
2. Нежитлове приміщення загальною площею 7,7 м2 на першому поверсі
адміністративної будівлі. м. Львів, вул. Стрийська, 35. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2150 грн.
3. Частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 8,2 м2
на першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Новояворівськ, вул. Зелена, 2
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1700 грн.
4. Вбудоване нежитлове приміщення № 26 загальною площею 13,6 м2 на
першому поверсі навчального корпусу № 4. м. Львів, вул. Митрополита Андрея,
5. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 2430 грн.
5. Нежитлові приміщення на першому поверсі загальною площею 19,0 м2.
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
6. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 25,6 м2 на третьому поверсі лікувального корпусу. Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «Леда».Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 1500 грн.
7. Вбудоване приміщення загальною площею 28,0 м2. Львівська обл., Городоцький р-н, с. Переможне, вул. Сагайдачного, 1 Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ».
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2400 грн.
8. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 47,8 м2 на першому
поверсі навчального корпусу № 4. м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
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9. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 69,6 м2 на третьому
та четвертому поверхах корпусу № 25 (технопарк). м. Львів, вул. Городоцька,
286 Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
10. Нежитлові приміщення загальною площею 57,0 м2 на підвальному поверсі гуртожитку № 6. м. Львів, вул. Студентська, 2. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А.
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2100 грн.
11. Вбудоване нежитлове приміщення на другому поверсі будівлі загальною
площею 15,5 м2. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 26.06.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єкта, а саме: частина нежитлових приміщень першого поверху гуртожитку № 3 площею 29,4 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Мірющенко, 62,
з метою продовження договору оренди державного майна визнано «ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2250 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.07. 2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єкта, а саме: будівля Цепцевицької ветдільниці площею 110,9 м2 за адресою: Рівненська область, Сарненський р-н, с. Цепцевичі,
вул. Центральна, 182, з метою укладення договору оренди державного майна
визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.06.2018
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – групи
інвентарних об’єктів загальною площею 83,8 м2, а саме: 1) нежитлове приміщення пл. 7,8 м2 одноповерхової будівлі передавального центру за адресою:
Сумська обл., Сумський р-н, Червоненська сільська рада; 2) нежитлові приміщення заг. пл. 50,8 м2 одноповерхової будівлі ближнього привідного радіомаяка
за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, Червоненська сільська рада; 3) нежитлові приміщення заг. пл. 25,2 м2 одноповерхової будівлі дальнього привідного радіомаяка за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, Садівська сільська
рада (балансоутримувач – Харьківський регіональний структурний підрозділ
Державного підприємства обслуговування повітряного руху України) з метою
передачі в оренду визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2500,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – групи
інвентарних об’єктів загальною площею 6,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі інституту економіки та менеджменту;
2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі головного корпусу;
3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі факультету механізації за адресою: м.Суми, вул.Герасима Кондратьєва, 160 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет) з метою продовження дії
договору оренди визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 4
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1800,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення площею 28,8 м2 за адресою: м.Суми, вул.Герасима
Кондратьєва, 165 (балансоутримувач – Державний ліцей-інтернат з посиленою
військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» ім. І. Г.Харитоненко) з
метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Даниленко О. І. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1400,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 79,6 м2 за адресою: Сумська обл., м.Конотоп,
вул.Братів Лузанів, 48 (балансоутримувач – Конотопське управління Державної казначейської служби України Сумської області) з метою продовження дії
договору оренди визнано ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1700,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 124,6 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Шостка, вул. Горького, 14а (балансоутримувач – Головне управління статистики України Сумської області) з метою продовження дії договору оренди
визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1300,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності , що відбувся 27.06.2018
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частини
нежитлового приміщення площею 12,5 м2 будівлі головного корпусу за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160 (балансоутримувач – Сумський
національний аграрний університет) з метою продовження дії договору оренди
визнано ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1230,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 35,2 м2 за адресою: м.Суми, вул.Супруна,
11 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області) з
метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1150,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 04.07.2018
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлове приміщення площею 9,9 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна,
2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Сумської обласної державної адміністрації) з метою передачі
в оренду визнано ФОП Маслій А. Ф. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1200,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 29,8 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Шостка, вул. Горького, 14а (балансоутримувач – Головне управління статистики України Сумської області) з метою продовження дії договору оренди
визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1500,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.06.2018
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з асфальтним покриттям площею
160,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30А, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, вважати таким,
що не відбувся.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення цокольного
поверху головного навчального корпусу загальною площею 138,5 м2 за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, визнано Тернопільську торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна: для розрахунку орендної плати з метою передачі в
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1750 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення цокольного
поверху головного навчального корпусу загальною площею 138,5 м2 за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, визнано Тернопільську торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1780 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля ад-
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мінбудинку загальною площею 145,4 м2 за адресою: 48120, Тернопільська
обл., Теребовлянський р-н, смт Микулинці, вул. Грушевського, 39, що перебуває на балансі Теребовлянської районної державної адміністрації (код за
ЄДРПОУ 04058278), визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта малої приватизації для продажу на
аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 4000 гривень, строк виконання
робіт – 10 календарних днів.
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею 10,0 м2 на
першому поверсі головного навчального корпусу за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного
педагогічного університету ім. В. Гнатюка, вважати таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 26.06.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина даху навчального корпусу «Заліщицького
аграрного коледжу ім. Є. Храпливого» загальною площею 85,0 м2 за адресою:
вул. С. Крушельницької, 52, м. Заліщики, Тернопільська область, що перебуває
на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого», визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення площею 29,1 м2 першого поверху будівлі пам’ятки архітектури місцевого значення «Адміністративний
будинок, XIX ст.», охоронний номер 2134М за адресою: вул. Шевченка, 32,
м. Кременець, Тернопільська обл., що перебуває на балансі КременецькоПочаївського державного історико-архітектурного заповідника, визнано ТзОВ
фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання
робіт з оцінки – 1800 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення адміністративногосподарської будівлі загальною площею 44,6 м2 за адресою: вул. Д. Галицького, 102, смт Підволочиськ, Тернопільська обл., що перебувають на балансі
Державного навчального закладу «Підволочиський професійний ліцей», визнано
Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: приміщення першого поверху (1-36, 1-37)
загальною площею 52,1 м2 будівлі Ратуша, 1, 1811р., пам’ятки архітектури національного значення, охоронний номер 638 за адресою: площа Ринок, 1, м. Бережани, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного історикоархітектурного заповідника у м. Бережани, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з
оцінки – 1800 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з асфальтним покриттям
площею 239,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду.
Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 гривень, строк виконання робіт – 5
календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 25.06.2018
1. По об’єкту: частина холу площею 10,3 м2 на першому поверсі будівлі
навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 900 грн. Строк виконання
робіт – 3 дні.
2. По об’єкту: частина холу загальною площею 5,3 м2 на першому поверсі
навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного
університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27, переможець
конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 1 700 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
3. По об’єкту: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
43,2 м2 в будівлі складу запчастин, що перебуває на балансі Державної установи «Північна виправна колонія (№ 90)», за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 234, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 02.07.2018
1. По об’єкту: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 1496,0 м2
в підвалі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного університету та розташований за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1650 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
2. По об’єкту: група інвентарних об’єктів: прохідна (інв. 10310307); склад (літ.
Б) (інв. 10310308); склад (літ. В) (інв. 10310308); склад (літ. Д) (інв. 10310308);
бокс (літ. Е) РММ (інв. 10310310); бокс (літ. І) РММ (інв. 10310310); бокс (літ.
Ж) РММ (інв. 10310310); склад (літ. З) ПММ (інв. 10310311); склад (літ. К) (інв.
10310308/1); склад (літ. Л) (інв. 10310309); столярка ( літ. Н) (інв. 10310306);
огорожа № 1, 2, у тому числі: огорожа № 2 (інв. 10310304) та ворота № 1 (інв.
10310304); навіс (літ. Г) (інв. 10310308); навіс (літ. М) (інв. 10310310); мостіння
І промислової бази № 2, що розташовані за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Бехтери, вул. Молодіжна, 71, і будівля контори (літ. А),
мостіння 1 (інв. 10310305), що розташовані за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Бехтери, вул. Молодіжна, 69 та перебувають на балансі
Приморського управління водного господарства», переможець конкурсу – ФОП
Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 10 000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
3. По об’єкту: нежитлове приміщення площею 13,9 м2 на першому поверсі
будівлі гуртожитку № 3, яка обліковується на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 2, переможець
конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
4. По об’єкту: нежитлове приміщення площею 52,5 м2 на першому поверсі
будівлі навчального корпусу № 5, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, провул. Інженера Корсакова, 47,
переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
державної власності, що відбувся 26.06.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми ставу Малашівці (інв.
№ 1-849, реєстровий номер 25592421.85.ААЕЖАЖ818) у складі: водоскидна
споруда, рибозахисна споруда, контурна дамба, що обліковуються на балансі
ДП «Укрриба», за межами с. Малашівці, в межах земель Малашовецької с/р,

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

Хмельницький р-н, Хмельницька обл., визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг з оцінки – 6400,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 14 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбулися 02.07. 2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина даху площею 10,0 м2 та одне антеномісце на даху навчального корпусу
№ 2, що обліковується на балансі Чорноострівського професійного аграрного
ліцею та розташований за адресою: вул. Незалежності, 1, смт Чорний Острів,
Хмельницька обл., визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг з оцінки – 2520,00 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 –
підвальне приміщення площею 41,3 м2 в адміністративному будинку, що обліковується на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів та
розташований за адресою: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький, визнано ТОВ
«Експерт». Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00 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 укладення договору оренди – приміщення загальною площею 12,2 м2 (у т.ч. площа загального користування –
2,6 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 ПП «Консалтінг сервіс». Вартість надання послуг з оцінки – 2300,00 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 з метою визначення ринкової вартості об’єкта з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні без умов – групи інвентарних об’єктiв
у складі: 30-тонна вагова, пожежне водоймище, шлакобетонна огорожа, що
розташована за адресою: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці,
вул. Соборності, 4а, визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість надання послуг
з оцінки – 4000,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки –
15 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 25.06. 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 четвертого поверху чотириповерхової
адмінбудівлі площею 20,2 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: ФОП Буторіна В. І. Дата
оцінки: 31.05.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 870,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гоголя,
316, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Михайловська О. О. Дата оцінки:
31.05.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1200,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення розміру збитків, завданих об’єкту приватизації.
3. Визначення ринкової вартості розміру збитків, завданих об’єкту державної власності групи А – єдиному майновому комплексу колишнього державного
підприємства – фірми «Оризон-Транс», що знаходиться за адресою: 20708,
Черкаська обл, м. Сміла, вул. Промислова,13, внаслідок неналежного зберігання державного майна. 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 – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1700,00 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 03.07.2018
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: нежитлова будівля (гараж № 1) площею 18,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Миру,
5, м. Жашків, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ПП «Земекспертцентр».
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 – 2 390,00 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.
2. Назва об’єкта оцінки: частина холу на першому поверсі навчального корпусу № 4 площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Уманський національний університет садівництва. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Інститутська, 1б, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ФОП Мулик О. В. Дата оцінки: 30.06.2018. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 670,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: торговельний кіоск площею 8,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський національний університет садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Інститутська, 1а, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Ткаченко В. П. Дата оцінки: 30.06.2018.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1700,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової
адміністративної будівлі площею 23,4 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Карчинський К. В. Дата оцінки: 30.06.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1700,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: окремо виділені приміщення на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку загальною площею 33,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ
агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 17, м. Умань, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: Виробничо-комерційне товариство з обмеженою
відповідальністю «НЕВА». Дата оцінки: 30.06.2018.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна,
що відбулися 03.07.2018
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: фізична особа – підприємець
Міцевич Любов Дмитрівна. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору (1-7) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі адміністративно-навчального
корпусу (літ. А), розміщеної за адресою: м. Чернівці, вул. Банкова, 1, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
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: фізична особа – підприємець Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки: частина цокольного поверху будівлі гуртожитку (літ. А) загальною площею 107,1 м2, розміщеної
за адресою: м.Чернівці, вул. П.Каспрука, 8, що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Чернівецький політехнічний колледж». Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 1900
(одна тисяча дев’ятсот) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
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