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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вінницька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації, окреме майно – будівля лазні площею 47,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ
по вирощуванню насіння цукрових буряків «Жданівське», за адресою: Вінницька обл.,
Хмільницький р-н, с. Кушелівка, вул. Гагаріна, 10б, перебуває на зберіганні Великомитницької сільської ради.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@
spfu. gov. ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): будівля. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за
функціональним призначенням, обладнання.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис. грн.
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 ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі 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.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк
виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3); підтвердних
документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); інформація про претендента (додаток 5).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні
регіонального відділення до 17.00 26.07.2018.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 01.08.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 15 (16,9 м2), № 16
(13,2 м2), № 17 (8,6 м2) загальною площею 38,7 м2 в одноповерховій адмінбудівлі
(літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22000, Вінницька обл., Погребищенський р-н,
м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП Сінгаєвська Л. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018: відновна – 73766,76 грн; залишкова – 61010,05 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис. грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 2, 3, 4 загальною
площею 44,6 м2 в одноповерховому будинку управління статистики (літ. А), що
перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Соборна,
32. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області
(0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП Дорошкевич С. Ю.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
3 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018:
відновна – 6555,26 грн; залишкова – 72,34 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,4 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 5 площею 4,0 м2 на 12-му (технічному) поверсі дванадцятиповерхової адміністративної
будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Головного управління статистики у Вінницькій
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Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432)
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ПП «Радіонет». Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018: відновна – 2280,46 грн; залишкова – 154,65 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: на 1-му поверсі – 182,1 м2 (№ 1-№ 14); на 2-му поверсі – 178,7 м2 (№ 15-№ 27, № 29-№ 30) у
3-поверховому громадському будинку (літ. А) загальною площею 360,8 м2, що
перебувають на балансі Вінницької філії державного підприємства «Державний науководослідний та проектно-вишуковувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 45. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Альтамедіка Плюс». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 29 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.08.2015: відновна –
46360,74 грн; залишкова – 6306,76 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,2 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі 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.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк
виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3); підтвердних
документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); інформація про претендента (додаток 5).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні
регіонального відділення до 17.00 26.07.2018.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 01.08.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

Волинська область
Інформація
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення лабораторного корпусу
з прибудовою, гаражі і виробничі майстерні площею 80,9 м2, що знаходяться за
адресою: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 6 та обліковуються на
балансі державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний
коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ,
вул. Автобусна, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон: (0332) 24-80-24. Телефакс: (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього:
2760 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 6. Цільове призначення земельної ділянки: для об-
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слуговування лабораторного корпусу, виробничих майстерень і гаражів. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
703005,69 грн станом на 07.02.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,145 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа – платник робіт
з оцінки – ФОП Осінкін Р. Б.
 2. Найменування об’єкта оцінки: гідротехнічна споруда Шлюз,
Шацький р-н, с. Піща та гідротехнічні споруди ставів: водовипуск № 39
нагульного ставу № 6, водонапуск № 40 нагульного ставу № 6, контурна
дамба нагульний став № 6, роздільна дамба нагульний став № 6, водовипуск № 37 нагульного ставу № 10, водонапуск № 38 нагульного ставу
№ 10, контурна дамба нагульний став № 10, роздільна дамба нагульний
став № 10, контурна дамба нагульний став № 11, роздільна дамба нагульний став № 11, водовипуск № 67 нагульного ставу № 13, водонапуск
№ 66 нагульного ставу № 13, контурна дамба нагульний став № 13, роздільна дамба нагульний став № 13, водовипуск № 65 нагульного ставу
№ 8, водонапуск № 63 нагульного ставу № 8, водонапуск № 64 нагульного
ставу № 8, контурна дамба нагульний став № 8, роздільна дамба нагульний став № 8, водовипуск № 49 нагульного ставу № 8А, водонапуск № 48
нагульного ставу № 8А, контурна дамба нагульний став № 8А, роздільна
дамба нагульний став № 8А, водовипуск № 51 нагульного ставу № 8Б,
водонапуск № 50 нагульного ставу № 8Б, контурна дамба нагульний став
№ 8Б, роздільна дамба нагульний став № 8Б, контурна дамба нагульний
став № 8В, роздільна дамба нагульний став № 8В, водонапуск № 41 нагульного ставу № 9, водовипуск № 42 нагульного ставу № 9, водовипуск
№ 43 нагульного ставу № 9, контурна дамба нагульний став № 9, роздільна дамба нагульний став № 9, водовипуск № 77 нагульного ставу № 9А,
водонапуск № 76 нагульного ставу № 9А, контурна дамба нагульний став
№ 9А, роздільна дамба нагульний став № 9А, водонапуск № 44 нагульного ставу № 9Б, водовипуск № 45 нагульного ставу № 9Б, контурна дамба
нагульний став № 9Б, роздільна дамба нагульний став № 9Б, водовипуск
№ 47 нагульного ставу № 9В, водонапуск № 46 нагульного ставу № 9В,
контурна дамба нагульний став № 9В, роздільна дамба нагульний став
№ 9В, контурна дамба виросний став № 2, роздільна дамба виросний став
№ 2, водовипуск № 56 виросного ставу № 2, водовипуск № 55 виросного
ставу № 2А, водонапуск № 54 виросного ставу № 2А, контурна дамба виросний став № 2А, роздільна дамба виросний став № 2А, водовипуск № 53
виросного ставу № 2Б, водонапуск № 52 виросного ставу № 2Б, контурна
дамба виросний став № 2Б, роздільна дамба виросний став № 2Б, водовипуск № 58 виросного ставу № 3, водонапуск № 57 виросного ставу № 3,
контурна дамба виросний став № 3, роздільна дамба виросний став № 3,
контурна дамба виросний став № 4, роздільна дамба виросний став № 4,
водовипуск № 60 виросного ставу № 4, водонапуск № 59 виросного ставу
№ 4, водовипуск № 35 зимувального ставу № 20, водонапуск № 36 зимувального ставу № 20, контурна дамба зимувальний став № 20, роздільна
дамба зимувальний став № 20, водовипуск № 33 зимувального ставу № 21,
водонапуск № 34 зимувального ставу № 21, контурна дамба зимувальний
став № 21, роздільна дамба зимувальний став № 21, водовипуск № 31 зимувального ставу № 22, водонапуск № 32 зимувального ставу № 22, контурна дамба зимувальний став № 22, роздільна дамба зимувальний став
№ 22, водовипуск № 3 зимувального ставу № 14, водонапуск № 4 зимувального ставу № 14, контурна дамба зимувальний став № 14, роздільна
дамба зимувальний став № 14, водовипуск № 1 зимувального ставу № 15,
водонапуск № 2 зимувального ставу № 15, контурна дамба зимувальний
став № 15, роздільна дамба зимувальний став № 15, водовипуск № 10
зимувального ставу № 6, водовипуск № 11 зимувального ставу № 7, водовипуск № 12 зимувального ставу № 8, водовипуск № 13 зимувального
ставу № 9, водовипуск № 14 зимувального ставу № 10, водовипуск № 15
зимувального ставу № 11, водовипуск № 16 зимувального ставу № 12, водовипуск № 17 зимувального ставу № 13, водовипуск № 5 зимувального
ставу № 1, водовипуск № 6 зимувального ставу № 2, водовипуск № 7 зимувального ставу № 3, водовипуск № 8 зимувального ставу № 4, водовипуск
№ 9 зимувального ставу № 5, водонапуск № 18 зимувального ставу № 1,
водонапуск № 19 зимувального ставу № 2, водонапуск № 20 зимувального
ставу № 3, водонапуск № 21 зимувального ставу № 4, водонапуск № 22
зимувального ставу № 5, водонапуск № 23 зимувального ставу № 6, водонапуск № 24 зимувального ставу № 7, водонапуск № 25 зимувального
ставу № 8, водонапуск № 26 зимувального ставу № 9, водонапуск № 27
зимувального ставу № 10, водонапуск № 28 зимувального ставу № 11,
водонапуск № 29 зимувального ставу № 12, водонапуск № 30 зимувального ставу № 13, контурна дамба зимувальний став № 1, контурна дамба
зимувальний став № 10, контурна дамба зимувальний став № 11, контурна
дамба зимувальний став № 12, контурна дамба зимувальний став № 13,
контурна дамба зимувальний став № 2, контурна дамба зимувальний став
№ 3, контурна дамба зимувальний став № 4, контурна дамба зимувальний
став № 5, контурна дамба зимувальний став № 6, контурна дамба зимувальний став № 7, контурна дамба зимувальний став № 8, контурна дамба
зимувальний став № 9, роздільна дамба зимувальний став № 1, роздільна
дамба зимувальний став № 10, роздільна дамба зимувальний став № 11,
роздільна дамба зимувальний став № 12, роздільна дамба зимувальний
став № 13, роздільна дамба зимувальний став № 2, роздільна дамба зимувальний став № 3, роздільна дамба зимувальний став № 4, роздільна
дамба зимувальний став № 5, роздільна дамба зимувальний став № 6,
роздільна дамба зимувальний став № 7, роздільна дамба зимувальний
став № 8, роздільна дамба зимувальний став № 9, водопостачальний канал (ВК-1) № 84, водопостачальний канал (ВК-2) № 85, водопостачальний
канал (ВК-3) № 86, скидний канал (СК-1) № 87, скидний канал (СК-2) № 88,
скидний канал (СК-3) № 89, центральний водопостачальний канал (ЦВК)
№ 83, водовипуск № 62 нагульного ставу № 5, водонапуск № 61 нагульного
ставу № 5, контурна дамба нагульний став № 5, роздільна дамба нагульний став № 5, що знаходяться за адресою: Волинська область, Шацький
р-н, в межах земель Піщанської сільської ради та обліковується на балансі
Державного підприємства «Укрриба».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська область, Шацький р-н,
в межах земель Піщанської сільської ради. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон: (0332)
24-80-24. Телефакс: (0332) 24-34-77. Місце розташування земельної
ділянки: Шацький р-н, в межах земель Піщанської сільської ради. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6,45 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: гідротехнічні споруди. Особа – платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Шацьк-риба».
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення санаторіюпрофілакторію площею 214,3 м2, що знаходиться за адресою: 43021,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ярощука, 30 та обліковується на балансі
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Ярощука, 30 Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон: (0332) 24-80-24. Телефакс: (0332) 24-34-77.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.06.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,145 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини
будівель. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Оштук С. В.
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 Фонду державного майна України від 16.01.2018 року № 47)
(далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Регіональним відділення ФДМУ по
Волинській області, у разі якщо вартість надання послуг з незалежної
оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими
згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні».
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Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому
конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів
є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються;
3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча
група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801. телефон: (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший
неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію необхідно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

Житомирська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 83,6 м2
адмінбудівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Покровська, 122. Балансоутримувач: Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» (м. Київ, вул. Стельмаха, 6-А). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки –
Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ПП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство
№ 4». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення в адміністративній
будівлі площею 20,4 м2 та гараж площею 15,1 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а. Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Житомирській області (м. Житомир,
вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки – Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП
Худяков О. В. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання
переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 199,5 м2 (кімнати № № 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5) у будівлі клубу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Львівська, 10. Балансоутримувач: ДНЗ
«Центр сфери обслуговування м. Житомира» (м. Житомир, вул. Корольова,
132). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – Громадська організація
«Клуб танцювального спорту «ДАНС ЛАЙФ». Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 4: приміщення (кабінет) площею 30,7 м2 у нежитлових приміщеннях (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, 9. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Житомирській області
(м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки –
Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ДП «Житомирський науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під
час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлові приміщення площею 237,5 м2
будівлі (літ. В). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Радомишль, вул. Міськради, 12. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України» (м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Релігійна організація «Релігійна громада
християнська церква «Перемога» у м. Радомишль. Очікувана найбільша
ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинного сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності інформація про
претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 –
5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з описом документів, шляхом поштового відправлення на адресу: м. Житомир,
вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Житомирській області (каб. 401) за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за
адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (тел.: (0412) 420-418).

Кіровоградська область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення котельні площею
122,0 м2, що знаходяться за адресою: Кіровоградська область, м. Мала
Виска, вул. Шевченка, 56/1 та перебувають на балансі Професійнотехнічного училища № 16 м. Мала Виска. Найменування балансоутримувача: Професійно-технічне училище № 16 м. Мала Виска. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Шевченка,
56/1. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
15.06.2018, тис. грн – 11,640. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.07.2018. Площа земельної ділянки: 122,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Мала Виска, вул. Шевченка, 56/1. Замовник
робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Розвиток альтернативного опалення – теплові
енергетичні системи» (0507773624). Подібними об’єктами є нежитлові приміщення виробничого призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: комплекс споруд, що складається з таких об’єктів: 1) земляні відстійники (6 споруд № № 1-6) (інв. номер 350);
2) горизонтальні пісколовки (1 споруда) (інв. номер 353); 3) другорядні
відстійники (2 споруди № 1 та № 2) ( інв. номер 359); 4) третині відстійники (2 споруди № 1 та № 2) (інв. номер 361); 5) іловловлювач первинний (3 споруди № № 1-3) (інв. номер 366); 6) іловловлювач вторинний (4
споруди № 1 – 4) (інв. номер 368); 7) відстійник промводи з фільтрів (4
споруди № 1 – 4) (інв. номер 369); 8) піскові площадки (4 споруди № 1 –
4) (інв. номер 370); 9) ілові площадки (6 споруд № 1 – 6) (інв. номер 371),
що знаходяться за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський
р-н, с. Липняжка, цукровий завод та перебувають на балансі приватного
підприємства «Лана-18». Найменування балансоутримувача: Приватне
підприємство «Лана-18».
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 32 об’єкти. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис.
грн – інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Площа земельної ділянки: інформація уточнюється. Місце розташування земельної ділянки: Добровеличківський р-н, с. Липняжка, цукровий завод.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «С. ЕНЕРДЖІ-ДВ» (0674033677).
Подібними об’єктами є споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 4,0 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650, застосовується
Фондом державного майна України якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша встановленої в абзаці другому частини
першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі 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 менш як 3 роки (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів)
викладені у пунктах 5 – 10 розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де строк
виконання робіт не перевищує 5 днів, після отримання у повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кімнату
801 Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до 30.07.2018 включно у робочий
час до 17.15. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на
оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 03 серпня 2018 року о 9.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2, кімн. 708.

Луганська область
Інформація
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 2,0 м2, а саме: частина приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі адміністративнопобутового комбінату № 1 з перехідним тунелем (інв. № 91500) та частина
приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі
адміністративно-побутового комбінату № 2 (інв. № 91562) відокремленого підрозділу «Шахта «Золоте», що перебувають на балансі ДП «Первомайськвугілля». Місцезнаходження об’єкта: 93297, Луганська обл.,
Попаснянський р-н, м. Золоте, вул. Ушакова, 19.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон
та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua.
Платник: ФОП Полякова Т. О.
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана
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найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,8 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв,
інших автоматів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток
5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента – подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; 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 02 серпня 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,
32а (кімн. 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 державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку загальною площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 89. Балансоутримувач: ВСП Львівський автомобільно-дорожній
коледж НУ «Львівська політехніка». 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. Пасічна, 89. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі загальною площею
5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., смт Лопатин,
вул. Заводська, 11. Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». 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., смт. Лопатин, вул. Заводська, 11. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 10,0 м 2
дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 89. Балансоутримувач: Відокремлений структурний підрозділ «Львівський автомобільно-дорожній коледж». 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. Пасічна, 89. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «ТриМоб».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового підвального приміщення будівлі навчального корпусу географічного факультету загальною площею 22,75 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Дорошенка, 41. Балансоутримувач: Львівський національний університет імені Івана Франка. 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. Дорошенка, 41. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДПНТЦ «УАРНЕТ».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Самбір, вул. С. Крушельницької, 7. Балансоутримувач: Самбірський
технікум економіки та інформатики. 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. Самбір, вул. С. Крушельницької, 7. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Ванівський Іван Іванович.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 17,3 м2 на третьому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП НДІ «Система». 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. Винниченка, 30. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ГО «Федерація баскетболу Львівщини».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» –
новий аеровокзал. 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 – ТзОВ «Центр міжнародних перевезень та туризму».
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 69
(вестибуль) загальною площею 9,0 м2 в будівлі літ. «А-4» навчального корпусу № 3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп.
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В. Чорновола, 61. Балансоутримувач: ДВНЗ «Університет банківської
справи». 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, просп. В. Чорновола, 61. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Зільник Ігор Михайлович.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 37 – 44 загальною площею 117,7 м2 в будівлі літ. «Б-2». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Борислав, вул. Воїнів ОУН-УПА, 17. Балансоутримувач: Державна установа «Львівський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я». 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. Борислав, вул. Воїнів ОУН-УПА, 17. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Струналь Михайло Йосипович.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 2
загальною площею 77,0 м2 в одноповерховій будівлі літ. «Б-1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Балансоутримувач: І-й об’єднаний загін Державної спеціальної служби транспорту.
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. Курмановича, 1а. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Козар Ігор Ярославович.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
загальною площею 38,6 м2 на першому поверсі в адміністративногосподарській будівлі театру. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Лесі Українки, 1. Балансоутримувач: ДП «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької». 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. Лесі Українки, 1. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Калічевський Юрій Васильович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця: для об’єктів № 1, 2, 3, 5, 7, 8, – 2400,0 грн, для об’єктів № 4,
6, 9, 10, 11 – 3000,0 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, 2, 3 – споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення (споруди, передавальні пристрої, конструктивні
частини будівель, призначені для їх розміщення); для об’єкта № 5 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів); для об’єктів № 4, 6, 7, 8, 11 – приміщення,
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для об’єктів № 9, 10 – виробнича, виробничо-складська або
складська нерухомість.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів 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 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; (032) 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’єкта державної власності
 Найменування об’єкта оцінки: нежитлова будівля загальною
площею 287,8 м2. Балансоутримувач 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, викладений 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) 73150-39, 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.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адміністративної будівлі загальною площею 31,2 м2. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: Головне управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Балта, вул. Богданюка, 13. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди (телефон замовника
конкурсу) 048-731-50-28 (телефакс замовника конкурсу) 048-731-50-29
(електронна адреса замовника конкурсу) odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – червень-липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Балтська міська рада Одеської області (код
ЄДРПОУ 4056954); тел. (04866) 2-30-96.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі учбового корпусу № 3 загальною площею 152,8 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди (телефон замовника конкурсу) 048-731-50-28 (телефакс замовника конкурсу)
048-731-50-29 (електронна адреса замовника конкурсу) odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – червень-липень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Соколов Олександр Дмитрович
(код ЄДРПОУ 3051114078); тел. 073-77-11-701.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на
1-му поверсі гуртожитку № 6, частина нежитлового приміщення гуртожитку № 7, частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі гуртожитку № 4 загальною площею 6 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, 11в, 11а, пров. Шампанський,
7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди (телефон замовника конкурсу) 048-731-50-28 (телефакс замовника конкурсу)
048-731-50-29 (електронна адреса замовника конкурсу) odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – червень-липень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АЙС ТЕРМ» (код ЄДРПОУ 37089346);
тел. Алена 063-154-00-60; 098-26-88-164.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі учбового корпусу та частина підсобного приміщення
під сходами на першому поверсі учбового корпусу (літ. А) загальною
площею 66 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська національна
академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Канатна, 112. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди (телефон замовника конкурсу) 048-731-50-28 (телефакс замовника
конкурсу) 048-731-50-29 (електронна адреса замовника конкурсу) odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – червень-липень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк» (код
ЄДРПОУ 23697280); тел. Виктор Александрович 050-314-59-37.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху будівлі загальною площею 2 м2. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: Регіональний сервісний центр в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди (телефон замовника конкурсу)
048-731-50-28 (телефакс замовника конкурсу) 048-731-50-29 (електронна
адреса замовника конкурсу) odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – червень-липень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «ДІСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40697164); тел. 702-28-07.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху чотириповерхової будівлі заводоуправління загальною площею 22,3 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. М. Гефта, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди (телефон замовника конкурсу) 048-731-50-28 (телефакс замовника
конкурсу) 048-731-50-29 (електронна адреса замовника конкурсу) odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – червень-липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «МАРІН ДЕВЕЛОПМЕНТ»
(код ЄДРПОУ 40762369); тел. 702-73-63.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го
поверху будівлі поліклініки № 1 (блок «Б») загальною площею 2 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДЗ «Іллічівська басейнова лікарня на
водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня,
1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди (телефон замовника конкурсу) 048-731-50-28 (телефакс замовника конкурсу)
048-731-50-29 (електронна адреса замовника конкурсу) odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – червень-липень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Шлапак Олексій Михайлович
(код ЄДРПОУ 32352012310); тел. 068-258-11-86.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху адміністративної будівлі (інв. № 10310003) загальною площею 61,9 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС
України в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Академіка Корольова, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди (телефон замовника конкурсу) 048-731-50-28 (телефакс
замовника конкурсу) 048-731-50-29 (електронна адреса замовника конкурсу) odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, –
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – червень-липень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Горбацевич Валерій
Юрійович (код ЄДРПОУ 2865014854); тел. 097-401-07-10.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі учбового корпусу № 4 загальною площею 2 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди (телефон замовника
конкурсу) 048-731-50-28 (телефакс замовника конкурсу) 048-731-50-29
(електронна адреса замовника конкурсу) odesa@spfu.gov.ua. Кількість
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об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – червень-липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: СПД ФО Чебанова Наталія Валентинівна (код
ЄДРПОУ 2258205288); тел. 095-760-44-56.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на першому поверсі будівлі спорткомплексу, інв. № 122288,
загальною площею 2 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський
національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Шампанський, 11/а-1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди (телефон замовника конкурсу) 048-731-5028 (телефакс замовника конкурсу) 048-731-50-29 (електронна адреса
замовника конкурсу) odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – червень-липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гертнер О. А. (код ЄДРПОУ 2144217301); тел.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля першого поверху в триповерховій будівлі учбово-лабораторного корпусу № 2 загальною площею 16 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
Одеська держана академія будівництва та архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди (телефон замовника конкурсу) 048731-50-28 (телефакс замовника конкурсу) 048-731-50-29 (електронна
адреса замовника конкурсу) odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – червень-липень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк»
(код ЄДРПОУ 14360570); тел. (066) 148-10-38.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху головного корпусу загальною площею 12 м2. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 99. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди (телефон замовника конкурсу) 048-73150-28 (телефакс замовника конкурсу) 048-731-50-29 (електронна адреса
замовника конкурсу) odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – червень-липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Фізична особа – підприємець Ковальов Василь Васильович (код ЄДРПОУ
2047714413); тел. 399-983.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху
загальною площею 20 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Семінарська, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди (телефон замовника конкурсу) 048-731-5028 (телефакс замовника конкурсу) 048-731-50-29 (електронна адреса
замовника конкурсу) odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – червень-липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство фірма «Компанія РЕАЛ ФАРМ» (код ЄДРПОУ
37130886); тел. 773-23-48.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на
технічному поверсі адмінбудинку загальною площею 9,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Іллічівський морський торговельний порт.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, площа Праці, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди (телефон замовника конкурсу) 048-731-50-28 (телефакс замовника конкурсу)
048-731-50-29 (електронна адреса замовника конкурсу) odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – червень-липень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ
25044056); тел. 444760.
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, викладений 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 додатку № 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна по об’єктах оцінки вище 6630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна по об’єкту оцінки № 13 вище 6800 гривень комісією з конкурсного
відбору не розглядатиметься.
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 31.07.2018. 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) 731-5039, 731-50-28, 731-50-29.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503)
03.08.2018 об 11.00.

Рівненська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення навчального корпусу № 1 площею 13,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки
або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., м. Острог,
вул. Семінарська, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт
з оцінки: ФОП Нестерук Наталія Костянтинівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства,
майно якого оцінюється: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Гагаріна, 100.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди держав-
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ного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс
замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
АТ «Український будівельно-інвестиційний банк».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 16.01.2018
№ 47) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які
подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Рівненській області о 9.00 через 14 днів після
публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з
діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок: 26-79-91.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛь
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
АРК ТА М. СЕВАСТОПОЛІ ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ
З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ БУДУТЬ
ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
 1. Об’єкт: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 8,7 м2 на першому поверсі та частини даху площею 30,0 м2
будівлі навчального корпусу гідромеліоративного факультету, що
перебувають на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська (Р. Люксембург), 23.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Платник: ПрАТ «ВФ Україна». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Запланована дата оцінки 30.06.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до
об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: конструктивні частини будівель, призначені для розміщення
передавальних пристроїв.
 2. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
22,4 м2, розташовані в будівлі, що перебуває на балансі Херсонської
міської державної лікарні ветеринарної медицини, за адресою: м. Херсон,
вул. Гагаріна, 84. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим
та м. Севастополі. Платник: ФОП Рутта Олександр Миколайович. 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: частина приміщення 1-8 (кімната для приїжджих) на
першому поверсі адміністративної будівлі площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Державної установи «Голопристанська виправна колонія
(№ 7) – міжобласна спеціалізована туберкульозна лікарня», за адресою:
Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Стара Збур’ївка. Замовник:
РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі. Платник: АТ
«Ощадбанк». 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 (частини приміщень) для розміщення банкоматів,
інших автоматів.
 4. Об’єкт: частина нежитлового приміщення холу площею
2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на
балансі Державної установи «Херсонська виправна колонія (№ 61) – міжобласна спеціалізована туберкульозна лікарня», за адресою: м. Херсон,
вул. Дружби, 4. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим та
м. Севастополі. Платник: АТ «Ощадбанк». 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 (частини приміщень) для розміщення банкоматів,
інших автоматів.
 5. Об’єкт: частина нежитлового приміщення холу площею
2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває
на балансі Державної установи «Північна виправна колонія (№ 90)», за
адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 234. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі. Платник: АТ «Ощадбанк». 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 (частини приміщень) для розміщення банкоматів,
інших автоматів.
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 18 днів після опублікування цієї інформації,
телефон для довідок (0552) 22-44-44.

Чернівецька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які залучатимуться для надання послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: приміщення першого поверху адмінбудівлі (літ. А) загальною площею 31,0 м2 (у т. ч.: (1-21) –
21,00 м2, (1-22) – 4,80 м2, (1-23) – 2,6 м2, (1-24) – 1,30 м2, (1-25) –
1,30 м2) та приміщення першого поверху адмінбудівлі (гаражі) (літ.
Б) загальною площею 47,8 м2 (у т. ч.: (7-8) – 28,6 м2, (7-9) – 19,2 м2),
що перебувають на балансі Державної фіскальної служби України у користуванні (оперативному управлінні) Головного управління ДФС у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: 58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200а. Мета
проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника
конкурсу: (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: приміщення (з 1-21 по
1-25) – 16687,26 грн, (7-8, 7-9) – 25730,68 грн станом на 31.05.2018. Розмір земельної ділянки, усього: 0,9544 га. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200а. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 0,0696 га – для обслуговування
адмінбудинку; 0,8848 га – для будівництва та обслуговування будівель
органів державної влади та місцевого самоврядування. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ніДата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм: «Заставна № 1» (за інв. № 679,
реєстровий № 25592421.87. ААЕЖАЖ861), «Заставна № 2а» (за
інв. № 667, реєстровий № 25592421.87. ААЕЖАЖ863), «Заставна
№ 3» (за інв. № 666, реєстровий № 25592421.87. ААЕЖАЖ864), що
перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: гідроспоруди водойм: «Заставна № 1», «Заставна № 2а» – Чернівецька обл.,
Заставнівський р-н, урочище «Пережилівка», на землях Заставнівської
міської ради, в межах населеного пункту; гідроспоруда водойми «Заставна № 3» – Чернівецька обл., Заставнівський р-н, урочище «Сопигора», на
землях Заставнівської міської ради, за межами населеного пункту. Мета
проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника
конкурсу: (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
гідроспоруди водойм: «Заставна № 1» – 0,00 грн, «Заставна № 2а» – 0,00
грн, «Заставна № 3» – 0,00 грн станом на 31.05.2018. Розмір земельної
ділянки № 1, усього: 24,0540 га. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): Чернівецька обл., Заставнівський р-н, м. Заставна. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок): 10.07 – для рибогосподарських
потреб. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право власності
(Заставнівська міська рада), орендар – Сорощук Р. Г. на 49 років. Нормативна грошова оцінка земельної (их) ділянки (ок): 457571,86 грн. Розмір
земельної ділянки № 2, усього: 50,3545 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька обл., Заставнівський р-н, Заставнівська міська рада, урочище «Сопигора». Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право власності (Заставнівська районна
державна адміністрація), орендар – Сорощук Р. Г. на 45 років. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (в редакції
наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна
виступатиме Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть:
по об’єкту оцінки № 1 – юридична особа – філія державного підприємства
«Сервісно-видавничий центр» у Чернівецькій області; по об’єкту оцінки
№ 2 – фізична особа – підприємець Сорощук Руслан Георгійович.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оренди
не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів про надання послуг з оцінки майна, очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єктів, яка буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможців: по об’єкту оцінки № 1 – 2,0 тис. грн, по об’єкту
оцінки № 2 – 15,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються
претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямком 1. Оцінка об’єктів в матеріальній формі та
спеціалізацією 1.1 – Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно
до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки (відповідно до розділу 1 Положення) разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг; а також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є приміщення, частини
будівель, які призначені для розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв та іншого подібного майна.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 є нерухоме майно (земельні поліпшення) – інженерні споруди.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а,
або безпосередньо до каб. № 5 Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсів. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у регіональному
відділенні ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21-А.
Телефон для довідок: (0372) 55-44-84.

№ 57 (1181)

5

відомості
приватизації

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати для продовження договору оренди
Орієнтовна
дата оцінки
Назва
ро- Очікувана
№
Пло- 2 Адреса об’єкта Балансоутри- Платник
об’єкту
біт з оцінки найбільша
з/п
ща, м
оцінки
мувач
оцінки
об’єкта
ціна надання
послуг з
оцінки/грн
1 Частина даху
20,0 м. Київ,
НУ фізичного ви- ПрАТ «ВФ
31.05.2018
вул. Кустанай- ховання і спорту Україна»
4500
ська, 9
України
2 Нежитлове
27,6 м. Київ, вул. М. КНУ університет ФОП Слуша- 30.04.2018
приміщення
Бойчука (Кікві- технологій та
єнко О. В.
4000
дзе), 35
дизайну
3 Нежитлове
16,6 м. Київ, просп. КНУ будівництва ФОП Валід
30.06.2018
приміщення
Повітрофлот- і архітектури
Захер
4000
ський, 31
4 Частина не4,0
м. Київ, вул. Ло- КНУ
ТОВ «МПС
31.05.2018
житлового
моносова, 49
ім. Т. Шевченка «Постірай2500
приміщення
Ка!»
5 Частина не2,0
м. Київ, вул. Де- Київське вище ТОВ «МПС
30.06.2018
житлового
ревообробна, 3 професійне учи- «Постірай2500
приміщення
лище деревоКа!»
обробки
6 Частина не2,0
м. Київ,
Київське вище ТОВ «МПС
30.06.2018
житлового
вул. Правобе- професійне учи- «Постірай2500
приміщення
режна, 6
лище деревоКа!»
обробки
7 Частина не2,0
м. Київ,
Київський про ТОВ «МПС
30.06.2018
житлового
вул. Глібова, 5 фесійно-педа «Постірай2500
приміщення
гогічний коледж Ка!»
ім. А. Макаренка
8 Частина даху 28,34 м. Київ,
Центральний
ПрАТ «ВФ
31.05.2018
та технічного (17,0 та вул. Бердичів- госпіталь МВС Україна»
4500
поверху
11,34) ська, 1
України
9 Нежитлове
104,3 м. Київ, бул. Т. ДП «ІНФОРЕТОВ «Гранд- 31.07.2018
приміщення
Шевченка, 27А СУРС»
Інвест»
4500
10 Нежитлові
190,6 м. Київ,
ДП «ВО «Київп- ТОВ «ТАЕ31.05.2018
приміщення
вул. Гарматрилад»
БЦ»
5000
на, 2
11 Частина не6,0
м. Київ, вул. М. Київський наФО-П Про31.05.2018
житлового
Мишина, 15/17 ціональний
копенко
3000
приміщення
лінгвістичний
С. В.
університет

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати для укладання договору оренди
Орієнтовна
дата оцінки
Назва
Платник роОчікувана
№
Пло- 2 Адреса об’єкта Балансоутрибіт з оцінки
найбільша
з/п об’єкта
ща, м
оцінки
мувач
оцінки
об’єкта
ціна надання
послуг з
оцінки/грн
1 Нежитлове
169,0 м. Київ, просп. ДП «НДІБВ»
ТОВ «СітіФуд» 30.06.2018
приміщення
Валерія Лоба5000
новського, 51
(літ. Е)
2 Частина не4,0
м. Київ,
ДНУ «НПЦ ПКМ» АБ «Укргаз30.06.2018
житлового
вул. Верхня, 5 ДУС
банк»
2500
приміщення
3 Нежитлові
59,3 м. Київ,
Головне управ- ПОГ «Ліко»
30.06.2018
приміщення
вул. Шолуден- ління ДФС у м.
4500
ка, 31
Києві
4 Нежитлове
24,35 м. Київ,
Головне управ- ПОГ «Ліко»
30.06.2018
приміщення
вул. Лєскоління ДФС у
4000
ва, 2
м. Києві
5 Нежитлове
307,0 м. Київ,
ДП «НауковоТОВ «Інтер30.06.2018
приміщення
вул. Празька, дослідний інсти- авто Київ»
6000
5, корпус № 1 тут «Еластик»
6 Нежитлове
27,6 м. Київ,
ДПТНЗ «КВПУ
ТОВ «ДОСАФ» 30.06.2018
приміщення
вул. Братводного тран4000
ська, 12
спорту»
7 Частина
14,0 м. Київ,
ДП «НСК «Олім- ТОВ «лайф30.06.2018
чаші стадіо- (11,0 та вул. Велика
пійський»
селл»
5000
ну та части3,0) Васильківна споруди
ська, 55
при виході зі
стадіону
8 Нежитлове
22,6 м. Київ,
Головне управ- ГО «Ведичний 30.06.2018
приміщення
вул. Еспланад- ління регіональ- Світ»
4000
на, 4-6
ної статистики
9 Частина не2,0
м. Київ, просп. Національний
ТОВ «Перша
30.06.2018
житлового
Науки, 7
банк України
чарівна скри2500
приміщення
ня»

Конкурси відбудуться 30 липня 2018 року о 15.00 в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по м. Києву за
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.00 23 липня 2018 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний
відбір СОД на всі об’єкти в одному конверті, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 30 липня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 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 конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним
напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу)
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у
Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у
пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного
поверху, частина чаші стадіону та місце при виході зі стадіону є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних
операторів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка,
50г, телефон для довідок: 281-00-32.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

Назва органу
управління

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

1 Державна служба статистики
України

найменування

02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел.: (0332) 78-56-70, 78-56-71

реєстровий номер майна

Частина адміністративної будівлі «А-9»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
загальна пло- незалежною
місцезнаходження
оцінща, м2
кою, грн

02359662.1.АААДЕЕ767 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12

19,6

109 217,00

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
освіти і науки
України
2 Міністерство
юстиції України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02125266, Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, тел.
(03422) 59-60-68
26195879, Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, м. Київ, вул. Артема, 73, тел. (044) 486-17-39

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за
максимально
плонезалежною оцінможливий строк
ща, м2
кою, грн
оренди
02125266.2.ПИЛРПФ045 м. Івано170,0
716 720, 00
2 роки 11 місяців
Франківськ, вул.
станом на 31.01.2018
Галицька, 201д
2619579.3.АААДКИ011
м. Івано245,0
3 233 755,00
20 років
Франківськ, вул.
станом на 31.05.2018
Лесі Українки, 4
реєстровий номер майна місцезнаходження

Частина підвальних приміщень навчального корпусу Інституту туризму і
менеджменту
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі
адміністративної будівлі (№ XVIII, № 20,
22-35, 36-40 згідно з техпаспортом)

мета використання
Розміщення складів
159,9 м2 – розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи (приміщення № XVIII, частина № 20 – 21,3 м2 та № 22-34) та 85,1м2
– для побутового обслуговування населення – перукарні (приміщення
№ 35-40 та частина № 20-2,6 м2)

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

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство освіти і
науки України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль,
тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
Центральна дитячо-юнацька навчально-спортивна база «Трудові резерви» в м. Біла Церква
(філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, 09100,
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 4, тел. (04563) 5-45-68
3 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль,
структури України
тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Частина твердого покриття «Майданчик для
засобів перонної механізації» (інв. № 47573)
Нежитлові приміщення
Частина твердого покриття «Майданчик для
засобів перонної механізації» (інв. № 47573)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
номер майна
площа, м2 ною оцінкоюбез ПДВ, грн
вий строк оренди
—
Київська обл., м. Борис700,0
2 374 400,00
2 роки 11 місяців
піль, Аеропорт
—
Київська обл., м. Біла
70,0
647 000,00
2 роки 11 місяців
Церква, вул. Ярмаркова, 4
—
Київська обл., м. Борис300,0
995 583,00
2 роки 11 місяців
піль, Аеропорт

мета використання
Розміщення стоянки спеціальної
техніки
Розміщення працівників навчального закладу, що фінансується з
місцевого бюджету
Розміщення спеціальної техніки та
модульних вагончиків

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

Назва органу управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Державна служба ста- 02361400, Головне управління статистики у Львівській області, 79019, м. Львів, Частина бічного фасаду та парапету будівлі
тистики України
просп. В. Чорновола, 4, тел. (032) 235-84-28
2 Державна служба гео- 01432799, Західно-українська геофізична розвідувальна експедиція Державного
логії та надр України геофізичного підприємства «Укргеофізика», 79040, м. Львів, вул. Д. Апостола,
9а, тел. (023) 267-26-31
3 Міністерство освіти і 34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської спранауки України
ви», 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1, тел. (044) 462-53-05

Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі
контрольно-пропускного пункту в м. Львові
Нежитлові приміщення на першому поверсі
(№62,63) та у підвалі (№ 1-8, 47-59) будівлі

місцезнаходження

02361400.1.АААДЕЖ043 м. Львів, просп.
В. Чорновола, 4
01432761.71.МЧЦРЛУ012 м. Львів, вул.
Д. Апостола, 9а
–

м. Львів, вул.
Коперника, 14

загальна пло- вартість майна за неща, м2
залежною оцінкою, грн
26,9

119 640,00
станом на 30.04.2018

66,5

300 040,00
станом на 31.05.2018

221,9

2827 300,00
станом на 30.04.2018

максимально
можливий строк
оренди
2 роки

мета використання
Розміщення зовнішньої реклами

2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів
10 років

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи (у навчальному закладі)

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
з/п
управління
1 Державна служба
статистики України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
02362227, Головне Управління Статистики у Сумській області, 40481, Нежитлові приміщення
м. Суми, вул. Супруна, 16, тел. (0542) 25-21-18
гаражів

реєстровий номер майна
02362227.1.АААДЕЖ223

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
м. Суми, вул. Супруна, 11
35,2
6 796,00

максимально можливий строк оренди
мета використання
2 роки 364дні
Розміщення автомобілів

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

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

Назва органу управління

1 Державна служба України з питань
геодезії, картографії та кадастру

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
39765890, Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області,
вул.Смілянська,131, м. Черкаси, тел. (0472) 36-07-32

найменування
Нежитлова будівля
(гараж № 1)

реєстровий номер майна
39765890.2.КАСУЕА005

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можливий
площа, м2 залежною оцінкою, грн
строк оренди
вул. Миру, 5 м. Жашків, Чер18,3
21 300,00
2 роки 364 дні
каська обл.
місцезнаходження

мета використання
Інше використання майна – розміщення
службового автомобіля

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

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти
і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
просп. Космонавта Комарова, 1, тел. 497-51-51, факс 408-30-27

Нерухоме майно – нежитлові приміщення (фойє на 1-му поверсі корпусу № 8а)

2 Мінрегіон

00294349, ДП «Український науково-дослідний і проектноконструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ»,
04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 68, тел./факс 425-56-32

Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на 2-му поверсі будівлі, літера А)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження площа,
номер майна
м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
–
03058, м. Київ, просп.
6,0
94 000,00
2 роки 11 місяців
Космонавта Комастаном на 30.04.2018
рова, 1
–
04080, м. Київ, вул.
80,8
1 336 935,00
2 роки 11 місяців
Костянтинівська, 68
станом на 30.04.2018

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи (гарячих напоїв та хлібобулочних виробів)
Розміщення суб’єкта господарювання, що проводить діяльність
у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

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».

№ 57 (1181)

16 липня 2018 року
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відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень ФДМУ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про проведення
конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди державного майна
 Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 71-74, № 79, частини
приміщень спільного користування № 69 площею 5,0 м2 та № 78
площею 14,5 м2, загальною площею 150,8 м2, другого поверху будівлі обчислювального центру (Літ. В-4) за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Олександра Матросова, 29 (далі – об’єкт оренди).
Згідно зі звітом про незалежну оцінку вартість нерухомого майна на
31.03.2018 становить 602 829,00 грн без ПДВ.
Об’єкт оренди перебуває на балансі Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області.
Орган управління: Міністерство внутрішніх справ України.
Умови конкурсу:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести
стартових орендних плат – 18 229,56 грн без урахування ПДВ або надати
банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31.08.2011 № 906, зі змінами (далі – Порядок).
При цьому днем оплати вважається день зарахування грошових коштів
(не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу) на розрахунковий рахунок: 37311049000444, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280,
призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право
оренди державного нерухомого майна».
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює
господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
2. Цільове призначення: розміщення їдальні, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи (орендна ставка 6 %).
3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно зі стартовим.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – травень
2018 року становить без урахування ПДВ – 3038,26 грн.
4.Строк оренди – 2 (два) роки 364 (триста шістдесят чотири) дні з можливим продовженням договору оренди за умови обов’язкового погодження з органом, уповноваженим управляти об’єктом оренди.
5. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати
орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки.
6. Передане в оренду майно чи його частина не підлягає передачі в
суборенду та приватизації.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на
користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди в порядку, визначеному законодавством, та надати
орендодавцю та балансоутримувачу копії договору страхування орендованого майна (страхового поліса) разом з документами, що підтверджують
сплату страхового внеску. Постійно поновлювати договір страхування таким
чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна.
Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю та надати його копію орендодавцю.
У разі потреби орендар укладає договори на комунальні послуги безпосередньо з підприємствами, організаціями, які надають такі послуги.
9. Компенсувати протягом 10 календарних днів з дати підписання договору оренди переможцем конкурсу витрат на виготовлення звіту про

незалежну оцінку платнику названого звіту, якщо останній не стане переможцем конкурсу (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату).
10. На підтвердження зобов’язання за договором оренди і на забезпечення його виконання протягом одного місяця з дати укладення договору
оренди внести до державного бюджету та балансоутримувачу завдаток
в установленому чинним законодавством співвідношенні, в розмірі, не
меншому ніж розмір орендної плати за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди.
11. Після отримання проекту договору оренди протягом п’яти робочих
днів особисто повернути підписаний договір орендодавцеві.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм
визначення переможця є найбільший розмір орендної плати за умови
обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Відповідно до вимог п. 7 Порядку для участі в конкурсі учасник конкурсу
подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його виконання); проект договору з пропозицією щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з
ним; інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до законодовства (у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгоаності за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно
нього не порушено справу про банкуртство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
Конкурс буде проведений об 11.00 на 14-й календарний день
після опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті
«Відомості приватизації» за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Реєстрація учасників конкурсу починається за півгодини та завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозицій щодо розміру
орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Пропозиції подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком
печатки претендента (за наявності) щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях та
передсвяткових днях – з 8.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00 до 12.45)
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 10, РВ ФДМУ
по Запорізькій області.
Якщо дата кінцевого терміну приймання заяв припадає на неробочий
чи святковий день, то днем кінцевого терміну приймання заяв вважається
попередній перед такими вихідними чи святковими днями робочий день
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи
святковий день, то датою проведення конкурсу вважається наступний за
вихідними чи святковими днями робочий день.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця
конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Враховуючи що до регіонального відділення надійшли пропозиції одного претендента, які повністю відповідають умовам конкурсу на право
оренди державного окремо індивідуально визначеного нерухомого майна – лабораторії – кафе загальною площею 44,9 м2 на першому поверсі
навчального корпусу, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії та розташований за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька, 122, конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди з ТОВ «КЛЕВЕР – ЮГ».

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

ІНФОРМАЦІЯ
ДЖКП НАН України про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення загальною площею 17,0 м2 на першому поверсі (підсходовий простір) будівлі, реєстровий номер 30573192.2.ХПХУТТ315.5,
за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51-53.
Балансоутримувач нежитлового приміщення: ДЖКП НАН України;
м. Київ, вул. Ежена Потьє, 9.
Орган управління майном: Національна академія наук України.
Вартість майна за незалежною оцінкою – 561 731,00 грн.
Умови конкурсу.
Стартовий розмір орендної плати становить 220,29 грн/м2 без
ПДВ (відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати
за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України № 786 від 04.10.1995. Розмір гарантійного внеску, який становить
шість стартових орендних плат, може бути здійснений шляхом перерахування коштів на особовий рахунок підприємства.
Мета використання: розміщення кафетеріїв, які не здійснюють продаж
товарів підакцизної групи.
У приміщенні необхідний ремонт (відсутнє водопостачання, електропостачання та каналізаційні мережі).
Потенційний орендар відшкодовує вартість оцінки, витрати на публікацію оголошення, сплачує перед підписанням договору оренди орендну
плату за два місяці оренди (за перший та останній), забезпечує страхування майна на користь орендодавця, компенсує земельний податок під
об’єктом оренди.
Оскільки внутрішньобудинкові системи не перебувають на балансі
ДЖКП НАН України, то для надійної та безпечної експлуатації об’єкта необхідно отримання дозволу балансоутримувача будинку на приєднання
до внутрішньобудинкових мереж.
Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали.
Термін дії договору оренди – до трьох років з можливої подальшою
пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів: не пізніше, як
три робочих дні до дати проведення конкурсу.
Заяви на конкурс щодо оренди зазначеного об’єкта приймаються за
адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка (Ежена Потьє), 9. Додаткова інформація за тел. (044) 456-46-30.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 11-й день після опублікування цієї інформації за вищевказаною адресою.
Для участі у конкурсі учасник надає такі документи:
заяву про участь у конкурсі; відомості про учасника із зазначенням
місцезнаходження (місце проживання), реквізитів, інформації про засоби зв’язку з ним; дозвіл від балансоутримувача будинку на приєднання
до внутрішньобудинкових мереж;
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
учасника з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від учасника, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство; завірену належним чином копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки
або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємства.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з
печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
До початку оголошення конкурсу з урахуванням новацій, запроваджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 за № 886,
кожний учасник конкурсу зобов’язаний внести на рахунок орендодавця
гарантійний внесок в розмірі шести стартових орендних плат.

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 Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.05.2018
Об’єкт незавершеного будівництва – гуртожиток готельного типу на 110
місць з їдальнею на 75 посадочних місць. вул. Мартовича, 31, смт Магерів,
Жовківський р-н, Львівська обл. Мета оцінки – визначення вартості ліквідації з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2150 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 06.06.2018
Частина сходової клітки загальною площею 4,72 м2 на першому поверсі триповерхового навчального корпусу № 3. м. Львів, пл. Св. Юра, 1. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 6,0 м2 на першому
поверсі будівлі навчального корпусу педагогічного коледжу. м. Львів, вул. ТуганБарановського, 7. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1600 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення (вестибуля) площею 2,0 м2
на першому поверсі навчального корпусу № 8. м. Львів, пл. Св. Юра, 3/4. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4 к/д Вартість
робіт – 1680 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 у
вестибулі на першому поверсі навчального корпусу № 5. м. Львів, вул. Степана Бандери, 28а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу –суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2
на першому поверсі триповерхової будівлі (літ.»Б-3») – новий аеровокзал. м.
Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2
на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Карпінського, 6. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Частина даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку загальною площею
23,4 м2. м. Львів, вул. Зелена, 105. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А.
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1920 грн.
Державне нерухоме майно загальною площею 34,02 м2, а саме: частина
поверхні металевої димової труби площею 24,02 м2 та частина існуючого фундаменту площею 10,0 м2. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 30. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1920 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення на другому поверсі чотириповерхового учбового корпусу загальною площею 7,0 м2. м. Львів, вул. Пекарська, 50. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 1200 грн.
Нежитлове приміщення площею 17,2 м на другому поверсі триповерхового
лікувального корпусу санаторію. Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт –
3 к/д. Вартість робіт – 1400 грн.
Нежитлове приміщення митного поста «Броди» площею 13,4 м2. Львівська
обл., м. Броди, вул. Богуна, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди.
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Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
Експериментальний взірець гаража загальною площею 18,95 м2. м. Львів,
вул. Городоцька, 222. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 30,0 м2 на першому
поверсі будівлі під літ. «Б-3» нового аеровокзалу. м. Львів, вул. Любінська, 168
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 30,0 м2 на третьому поверсі будівлі під літ. «Б-3» нового аеровокзалу. м. Львів, вул. Любінська,
168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 43,6 м2 на першому
поверсі будівлі гуртожитку. Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 28 Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі контрольно-пропускного
пункту в м. Львові загальною площею 66,5 м2. м. Львів, вул. Данила Апостола,
9а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення № 24-28, 30, 34 загальною площею
122,8 м2 в будівлі їдальні-магазину під літ. «А-3». Львівська обл., Сколівський р-н,
с. Тухля, вул. І.Франка, 86. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.
Нежитлові приміщення (кімн. № 121, 122, 123, 124, 125, 126а, 128, 129, 130,
132, 133, 134, 271) загальною площею 246,6 на третьому поверсі гуртожитку
№ 1. м. Львів, вул. В. Великого, 33. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ІГ «Захід». Термін
виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.
Цех упаковки меблів загальною площею 265,5 м2. м. Львів, вул. Луганська, 3.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «Левковичі». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 1000 грн.
По об’єкту: вбудоване нежитлове приміщення на другому поверсі будівлі
загальною площею 15,5 м2 за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30 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 18.06.2018
Об’єкт незавершеного будівництва – конференц-зал на 790 місць. м. Львів,
вул. Стрийська,35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості для цілей приватизації. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 3000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Миколаївській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів малої приватизації, що відбувся 19.06.2018
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» по об’єктах малої приватизації:
комплекс, у складі: адмінбудівля (А1) загальною площею 208,0 м2, гараж
(В1), гараж (Г1), на балансі Управління Державної казначейської служби України

у Доманівському районі Миколаївської області, за адресою: Миколаївська обл.,
Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна (Леніна), 33, з метою визначення стартової ціни об’єкта для продажу на аукціоні. Вартість робіт – 4000 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
майновий комплекс колишнього піонерського табору: літ. Е-1 – спальний
корпус № 1 – 154,1 м2; літ. Ж-1 – спальний корпус № 2 – 155,9 м2; літ. З-1 –
спальний корпус № 3 – 161,8 м2; літ. И-1 – спальний корпус № 4 – 160,1 м2;
літ. К-1 – спальний корпус № 6 – 154,4 м2; літ. Л-1 – спальний корпус № 7 –
151,8 м2; літ. М-1 – спальний корпус № 8 – 160,0 м2; літ. П-1 – адміністративна
будівля (бібліотека) – 104,9 м2; літ. Б-1 – склад – 107,2 м2; літ. В-1 – ізолятор –
72,6 м2; літ. Г-1 – склад – 78,8 м2; літ. Д-1– їдальня – 613,8 м2; літ. Бпд – льодник
овочевий – 48,5 м2; літ. А – душові піонерські – 139,9 м2; літ. Р-1 – сторожка –
23,2 м2; літ. С-1 – літній кінотеатр – 300,4 м2; літ. Т – вбиральня; літ. У – вбиральня;
літ. Ф – вбиральня; № № 14,15,16,18 – огорожі; № 17, 19, 20, 21, І, ІІ – споруди,
на балансі ПАТ «Радсад», за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н,
с. Радсад, вул. Миру, 1а, з метою визначення ринкової вартості об’єкта соціальнокультурного призначення для продажу шляхом викупу. Вартість робіт – 10000 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» по об’єкту малої приватизації: нежитлова одноповерхова будівля загальною площею 148,4 м2, на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг,
вул. Гагаріна, 32/3, з метою визначення стартової ціни об’єкта для продажу на
аукціоні. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
ФОП Пашинова Т. В. по об’єкту малої приватизації: будівлі та споруди бази
Гідроспецбуду ІІІ черги загальною площею 1162,5 м2, у т. ч.: диспетчерський
пункт, А-1, загальною площею 30,6 м2; склад, Б-1, загальною площею 669,9 м2;
туалет, В-1, загальною площею 10,4 м2; майстерня, Г-1, загальною площею
86,2 м2; компресорна з майстернями та адміністративно-побутовими приміщеннями, Е-2, загальною площею 365,4 м2; огорожа, І-3; ґрунт, 4; замощення,
1, на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС», розташовані
за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 14, з метою
визначення стартової ціни об’єкта для продажу на аукціоні. Вартість робіт – 9500
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарних дні;
ФОП Полупаненко М. М. по об’єкту малої приватизації: будівлі та споруди
газового господарства загальною площею 333,5 м2, у т. ч.: охоронний пост, а-1,
загальною площею 10,2 м2; навіс, б-1, загальною площею 54,1 м2; навіс, в-1,
загальною площею 157,1 м2; бокс, Г-1, загальною площею 112,1 м2; ворота,
№ 1, загальною площею 8,4 м2; ворота, № 2, загальною площею 12,5 м2; огорожа, № 3, загальною площею 442,5 м2; замощення, № І, загальною площею
1315,1 м2; відмостка, № ІІ, загальною площею 18,3 м2, на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС», розташовані за адресою: Миколаївська
обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 15, з метою визначення стартової ціни
об’єкта для продажу на аукціоні. Вартість робіт – 9500 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсів з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошених на 24.05.2018
1. ПП «АРКАДА ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі загальною
площею 8,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Міру, 23. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. 3950,00 грн, 10 календарних днів.
2. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будинку АПК (інв. № 060145) загальною площею 9,00 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Одеська філія «Адміністрація морських
портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
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розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3950,00 грн,
10 календарних днів.
3. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: приміщення, яке розташоване в вестибулі адміністративної будівлі Державної податкової інспекції
загальною площею 8,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Іллічівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС
в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Шевченка, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. 2900,00 грн, 10 календарних днів.
4. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2 кабінетів на 3-му поверсі будівлі ЦПУ ПРР-2 МТП Южний, інв. № 1209,
загальною площею 33,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
державне підприємство «Морський торговельний порт «ЮЖНИЙ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Южний, Одеська обл., МТП Южний. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди. 4500,00 грн, 10 календарних днів.
5. ТОВ «Експертне агентство «УКРКОНСАЛТ», керівник – Саганович А. І.
Назва об’єкта оцінки: частина складської площі Андрусівського молу (інв.
№ 057155) загальною площею 1484,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська (М. Гефта), 3. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. 5800,00 грн, 5 календарних днів.
6. ТОВ «Експертне агентство «УКРКОНСАЛТ», керівник – Саганович А. І.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху (134,3 м2) та нежитлові приміщення 4-го поверху побутової будівлі (176,9 м2) загальною площею
311,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, Митна площа (Платонівський мол),1/2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди. 5000,00 грн, 10 календарних днів.
7. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення адміністративно-побутової будівлі (інв. № 12705, реєстровий
№ 01125672.2.РАЯИЮК1244) загальною площею 13,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача
Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди.
4200,00 грн, 10 календарних днів.
8. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення
1-го поверху площею 92,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеське державне конструкторське бюро кіноустаткування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дальницька, 32/34. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. 4500,00
грн, 10 календарних днів.
9. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будинку АПК (інв. № 060145) загальною площею 9,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Одеська філія «Адміністрація морських
портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 4200,00 грн,
10 календарних днів.
10. ПП «АРКАДА ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки:
частина технічного поверху – 8 м2 та частина даху – 5 м2 у будівлі учбового корпусу № 3, загальною площею 13,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 4500,00 грн, 10 календарних днів.
11. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф. Назва об’єкта оцінки:
складські майданчики причалу № 19, 20 вантажного термінала (інв. № 1197,
реєстровий № 01125809.2.ГЯШТОЯ1100) загальною площею 14837,00 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені,
вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
6630,00 грн, 7 календарних днів.
12. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 23, 24, 28, 29, 30, 36, 50, 51, 52, 55, 56, 57 на 1-му та 2-му поверхах будівлі поста ЕЦ Газового парку загальною площею 211,50 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Одеська філія «Адміністрація морських портів України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/6. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. 6630,00 грн, 7 календарних днів.
13. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф. Назва об’єкта оцінки:
нежитлові приміщення адміністративно-побутової будівлі (інв. № 5293, реєстровий № 38727770.11.ГЯШТОЯ2330) загальною площею 153,80 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ренійська філія ДП «Адміністрація
морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 6600,00 грн, 7 календарних днів.
14. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф. Назва об’єкта оцінки:
нежитлові приміщення окремо розташованої «Будівлі майстерні котельні» на території енергогосподарства другого вантажного району (інв. № 5971, реєстровий № 01125809.2.ГЯШТОЯ3354) загальною площею 39,40 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 5500,00 грн,
7 календарних днів.
15. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення окремо розташованої будівлі мийки автотехніки на території вантажного термінала (інв. № 4974, реєстровий № 01125809.2.ГЯШТОЯ1062)
загальною площею 7,50 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Ренійський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 4800,00 грн, 7 календарних днів.
16. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху інженерного корпусу ІВЦ (будівля управління порту), інв. № 5443, реєстровий № 38727770.6.РАЯИЮК1002, загальною
площею 2,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівська
філія ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 4800,00 грн, 7 календарних днів.
17. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: частина холу
першого поверху будівлі учбового корпусу № 2 площею 2,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська морська академія», код за ЄДРПОУ 1127799. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
4500,00 грн, 7 календарних днів.
18. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 2,00 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. 4500,00 грн, 7 календарних днів.
19. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: частина площі з покриттям в тилу причалу № 43 (інв. № 057266, реєстровий
№ 01125666.1.ЦИХКГЖ922) загальною площею 2,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Гефта, 3/2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. 4500,00 грн, 7 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошених на 31.05.2018
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області:
ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: Найменування об’єкта оцінки: Державна частка розміром
50,9999 % в статутному капіталі Українсько-білоруського спільного підприємство «Одесмазсервіс» у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Одесмазсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: (Одеса, вул. Отамана Головатого, 47). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з
метою продажу на аукціоні. 83000,00 грн, 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсів з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошених на 13.06.2018
1. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в вестибулі учбово-лабораторного
корпусу № 2 ОДАБА загальною площею 24,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська держана академія будівнитцва та архітектури.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди. 3500,00 грн, 10 календарних днів.
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2. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: причальна споруда загальною площею 275 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, в межах земель Ізмаїльської м/р, м. Ізмаїл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди. 65000,00 грн, 5
календарних днів.
3. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф. Назва об’єкта оцінки:
майданчик на території внутрішньообєктних доріг та площадок загальною площею 23,04 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський
торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Южний, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладання договору
оренди. 5700,00 грн, 7 календарних днів.
4. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф. Назва об’єкта оцінки:
частина відкритої території під замощенням, що прилягає до навчального корпусу № 2 ОНМА, загальною площею 34,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна морська академія. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. 5500,00 грн, 7 календарних днів.
5. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф. Назва об’єкта оцінки:
частина даху будівлі корпусу № 2 бази відпочинку «Приморськ» (інв. № 19)
загальною площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
філія Одеського управління військової торгівлі «Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н,
с. Курортне. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 4500,00
грн, 7 календарних днів.
6. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення одноповерхової будівлі загальною площею 6,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний
центр МВС в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Аеропортівська, 27/1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. 4900,00 грн, 7 календарних днів.
7. ПП «АРКАДА ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки:
частина даху 9-поверхової будівлі навчального корпусу (інв. № 01317) загальною площею 8,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ
«Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, 63. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. 3800,00 грн, 5 календарних днів.
8. ПП «АРКАДА ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки:
частина даху 9-поверхової будівлі навчального корпусу (інв. № 01317) загальною площею 8,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ
«Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, 63. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. 4250,00 грн, 5 календарних днів.
9. ПП «АРКАДА ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки:
нежитлове технічне приміщення першого поверху (8,0 м2) та частина даху
адміністративної будівлі (2,0 м2), інв. № 10310013, загальною площею 10 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Буніна, 41. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. 4250,00 грн, 5 календарних днів.
10. ПП «АРКАДА ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки:
нежитлове приміщення в будівлі КПП екіпажу (інв. № 10310057) загальною
площею 28,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
національна морська академія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Маловського, 10. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
3800,00 грн, 5 календарних днів.
11. ПП «АРКАДА ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки:
нежитлові приміщення окремо виділеної частини споруди № 121 (приміщення
на плані № 21, 22, 23) загальною площею 43,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 3 спеціальний центр швидкого реагування Державної
служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 4250,00 грн, 5 календарних днів.
12. ПП «АРКАДА ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки:
частина даху будівлі корпусу № 2 бази відпочинку «Приморськ» (інв. № 19)
загальною площею 8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
філія Одеського управління Військової торгівлі Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н,
с. Курортне. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 4250,00
грн, 5 календарних днів.
13. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В.
Назва об’єкта оцінки: частина площі холу учбового корпусу № 7 (інв. № 10310024)
загальною площею 4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська національна морська академія. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкту для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. 3000,00 грн, 5 календарних днів.
14. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В.
Назва об’єкта оцінки: частина гальванічної дільниці (інв. № 10301001) площею
108,20 м2 в Головному виробничому корпусі ДП «УкрНДІМФ» загальною площею 108,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Газовий, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 6500,00 грн,
5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсів з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошених на 20.06.2018
1. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення у одноповерхової будівлі, прибудованій до триповерхової будівлі, загальною площею 178,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Іллічівська басейнова
лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Іллічівськ, 1 Травня, 1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. 5200,00 грн, 10 календарних днів.
2. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: відокремлена частина нежитлового приміщення, яка розташована на першому поверсі будівлі гуртожитку № 3. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Дігтярна, 22. Площа об’єкта оцінки: 2 м2. Балансоутримувач: код 2071033; назва: Одеська держана академія будівництва та архітектури.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки з метою розрахунку орендної плати при пролонгації договору оренди.
3200,00 грн, 5 календарних днів.
3. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Частина приміщення вмивальної кімнати гуртожитку № 1 загальною площею 2,00 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
університет ім. І.І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Єлісаветінська, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
3200,00 грн, 5 календарних днів.
4. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина нежитлового приміщення, яка розташована в підвальному поверсі будівлі
гуртожитку № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона,
4. Площа об’єкта оцінки: 2 м2. Балансоутримувач: код 2071033; назва: Одеська держана академія будівництва та архітектури. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою розрахунку орендної плати при пролонгації договору оренди. 3000,00 грн, 10 календарних днів.
5. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху триповерхової будівлі
учбово-адмінінстративного корпусу ОНАХТ, інв. № 10312002, площею 34,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати. 4200,00 грн, 10 календарних днів.
6. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля
першого поверху в будівлі поліклініки Центру реконструктивної та відновної медицини загальною площею 18,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тіниста, 8. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. 4200,00 грн, 10 календарних днів.
7. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В.
Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина нежитлового приміщення на 1-му
поверсі будівлі гуртожитку № 1 площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Радісна, 9. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати.
3200,00 грн, 5 календарних днів.

8. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: 2 відкриті ділянки вхідного павільйону пасажирського
комплексу з боку 15-го причалу (15,00 м2) та з боку 19-го причалу (15,00 м2).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Площа об’єкта
оцінки: 30 м2. Балансоутримувач: код 38728457; назва: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація
Одеського морського порту). Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки з метою розрахунку орендної плати при пролонгації договору оренди. 4200,00 грн, 10 календарних днів.
9. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Найменування об’єкта оцінки: частина
нежитлового приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Семінарська, 5. Площа об’єкта
оцінки: 2 м2. Балансоутримувач: код 39398646; назва: Головне Управління ДФС
в Одеській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки з метою розрахунку орендної плати при пролонгації договору оренди. 4500,00 грн, 7 календарних днів.
10. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 7-му поверсі площею 34,7 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, 63. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати. 5700,00 грн, 7 календарних днів.
11. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (холу інженерного корпусу ІВЦ (будівлі управління порту)
площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівська
філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати. 4500,00 грн, 7 календарних днів.
12. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І.
Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверх у двоповерховій будівлі їдальні № 14. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Митна площа, 1/1. Площа об’єкта оцінки: 192,58 м2. Балансоутримувач: код
1125666; назва: Державне підприємство «Одеський морський торговельний
порт». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки з метою розрахунку орендної плати при пролонгації договору
оренди. 6000,00 грн, 5 календарних днів.
13. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: необоротні активи структурного підрозділу цілісного майнового
комплексу ДП «Саратський виноробний завод». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Дорінвест», код 30766723. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Саратський р-н, с. Миколаївка-Новоросійська, вул. Комсомольська, 45. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості необоротних активів з метою продовження договору оренди від 18.06.2002 . СП ЦМК
ДП «Саратський виноробний завод». 85000,00 грн, 5 календарних днів.
По об’єкту: частина нежитлового приміщеня на технічному поверсі адмінбудинку загальною площею 9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівський морський торговельний порт. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, площа Праці, 6.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Конкурс з відбору СОД
не відбувся у зв’язку з відсутністю претендентів (не надійшло жодної заяви).
Голова Комісії з відбору СОД прийняв рішення щодо повторного оголошення
конкурсу СОД. Дата оголошення буде визначена додатково.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна
об’єктів оренди, що відбулися 14.06.2018
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на проведення оцінки державного майна: нежитлової будівлі літ. А-1,
загальною площею 186,5 м2 за адресою: вул. Шевченка, 7/1а, с. Тарасенкове,
Оржицький р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі СТОВ Агрофірма «Оржицька». Мета оцінки – визначення ринкової вартості шляхом продажу
на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 2100,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
окремого майна – нежитлової будівлі їдальні площею 147,1 м2 за адресою:
вул. Центральна, 29а, с. Пришиб, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі КСП імені Ватутіна (ліквідовано). Мета оцінки – визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконаних робіт –
1442,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
окремого майна – будівля родильні для корів за адресою: вул. Садова, 4,
с. Первомайське, Пирятинський р-н, Полтавська обл., що обліковується на
балансі ЗАТ «Пирятинська птахофабрика». Мета оцінки – визначення ринкової
вартості шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 2615,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення
оцінки державного майна:
окремого майна – будка сторожа літ. АР площею 3,9 м2 за адресою: вул.
Бірюзова Маршала, 26/1, м. Полтава, що обліковується на балансі ПАТ «Демітекс». Мета оцінки – визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні.
Вартість виконаних робіт – 1300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів;
нежитлового приміщення (будівля) загальною площею 13,3 м2 за адресою:
вул. Гоголя, 146, м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі
Миргородського художньо-промислового коледжу імені М. В. Гоголя. Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1300,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення
оцінки державного майна: окремого майна – вбиральня літ. R площею 4,1 м2
за адресою: вул. Бірюзова Маршала, 26/1, м. Полтава, що обліковується на
балансі ПАТ «Демітекс». Мета оцінки – визначення ринкової вартості шляхом
продажу на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 1500,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та
експертизи» на проведення оцінки державного майна: гаража площею 41,9 м2
за адресою: вул. Центральна, 35, смт Чорнухи, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДКСУ у Чорнухинському районі. Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1500,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 19.06.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво, законсервований
об’єкт – реконструкція клубу під школу за адресою: Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а, з метою продажу на електронному аукціоні з умовами визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 8 800 грн;
незавершене будівництво, законсервований об’єкт – житловий будинок
за адресою: Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженин, вул. Заводська, 28,
з метою продажу на електронному аукціоні з умовами визнано ПП «ЕкспертРівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 8 800 грн;
приміщення (бокс) № 40 на території автогаража площею 39,3 м2 за адресою:
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55;
приміщення (бокс) № 47 на території автогаража площею 61,1 м2 за адресою:
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55;
приміщення № 6 на території автогаража на 10 комбайнів площею 66,7 м2
за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 51;
кімната № 3 адміністратвиної будівлі площею 9,9 м2 за адресою: Рівненська
обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1;
приміщення (бокс) № 40 на території автогаража площею 39,3 м2 за адресою:
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55;
майданчик на території автогаража площею 200,0 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55 з метою
укладення договору оренди державного майна визнано Рівненську товарну
біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 9990 грн;
частина приміщень уніфікованого цех складу площею 211,0 м2 за адресою:
Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, з метою укладення договору оренди
державного майна визнано «ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
одноповерхова будівля (автогараж на 6 машин, майстерня, побутова кімната) площею 291,3 м2 та асфальтований майданчик площею 2608,7 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Курчатова, 60, з метою укладення договору
оренди державного майна визнано Рівненську торгово-промислову палату.
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 4800 грн;
двоповерхова будівля готельного комплексу (кафе-кемпінг) площею 233,6 м2
за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Квасилів, вул. Рівненська, 90, з
метою укладення договору оренди державного майна, конкурс не відбувся;
об’єкт незавершеного будівництва – законсервований об’єкт – лазня загальною площею 266,4 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубровицький р-н,
с. Велюнь, вул. Садова, 8а, з метою продажу на електронному аукціоні з умовами визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки –8800 грн.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.06.2018
1. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі по проведенню незалежної оцінки об’єкта – будівля магазину площею 95,8 м2 з погребом площею 30,7 м2 за
адресою: Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул.Спасьонова, 55 (балансоутримувач відсутній), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні
визнано ФОП Міняйло О. І. Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 3500,00 грн.
2. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 171,1 м2 за
адресою: Сумська обл., смт Ямпіль, пров. Неплюєва, 10 (балансоутримувач –
Державна судова адміністрація України в Сумській області), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3200,00 грн.
3. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – група
інвентарних об’єктів у складі: одноповерхова нежитлова будівля суду з підвалом та ганками, А, а, а1, а2, а3, загальною площею 378,5 м2; гараж Б; убиральня, В; огорожа, № 1, 2, 3 за адресою: Сумська обл., Великописарівський р-н,
смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21 (балансоутримувач – Державна
судова адміністрація України в Сумській області), з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3640,00 грн.
4. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлова будівля (А-1) загальною площею 224,9 м2, вбиральня, У за адресою:
Сумська обл., м. Кролевець, вул. Грушевського, 29 (балансоутримувач – Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській
області), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ПП ЕОФ
«Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 3200, грн.
5. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – об’єкт
незавершеного будівництва – заглиблений склад інвентарю і обладнання за
адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10д (балансоутримувач –
відсутній), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання
визнано ФОП Бондаренко В. І. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4160,00 грн.
6. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – об’єкт
незавершеного будівництва – заглиблений склад інвентарю і обладнання за
адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10ж (балансоутримувач –
відсутній), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання
визнано ФОП Бондаренко В. І. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4160,00 грн.
7. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – об’єкт
незавершеного будівництва – заглиблений склад інвентарю і обладнання за
адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10е (балансоутримувач –
відсутній), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання
визнано ФОП Бондаренко В. І. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4160,0 грн.
8. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою: Сумська обл.,
м. Лебедин, вул. Молодіжна, 22 (балансоутримувач – відсутній), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ФОП Бондаренко В. І. Строк
надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 4160,00 грн.
9. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59 (балансоутримувач – відсутній),
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання визнано ФОП
Бондаренко В. І. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 4160,00 грн.
10. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60 (балансоутримувач – відсутній),
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання визнано ФОП
Бондаренко В. І. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 4160,00 грн.
11. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61 (балансоутримувач – відсутній),
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання визнано ФОП
Бондаренко В. І. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 4160,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 19.06.2018
№
з/п

Найменування об’єкта оцінки

1 Нежитлове приміщення частина коридору 2-го поверху
4-поверхового учбового корпусу № 3 загальною площею 4,0 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський
р-н, с. Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В.
Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764
2 Нежитлові приміщення – кімн. № 10-1 на 1-му поверсі
площею 48,8 м2 та кімн. № 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7,
3-8 на 2-му поверсі 3-поверхової будівлі стендового корпусу площею 114,1 м2, загальною площею 162,9 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Весніна, 7, що перебувають на
балансі Державного підприємства «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)»
3 Нежитлове приміщення – частина підвального приміщення кімн. № ІІІ (згідно з технічним паспортом) на нульовому поверсі 9-поверхової будівлі
гуртожитку, літ. «А-9», інв. № 10310001, реєстровий
№ 1072652963101, загальною площею 70,30 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 22-39А,
що перебуває на балансі Харківського державного
автомобільно-дорожнього коледжу
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 5 (згідно з техпаспортом дизайнерська) площею 93,7 м2 та кімн. № 20
(згідно з техпаспортом швейна лабораторія) площею
58,2 м2 на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 67223, реєстровий № 110303, загальною
площею 151,9 м2 за адресою: м. Харків,
пров. О. Яроша, 5, що перебувають на балансі
Української інженерно-педагогічної академії

Вартість
Переможець Мета проведенробіт/строк
конкурсу
ня оцінки
виконання
2500/3
ТОВ ІКК
Визначення
«Проконсул» вартості об’єкта
з метою передачі в оренду

2250/3

ТОВ «Експерт- Визначення
інжиніринг
вартості об’єкта
сервіс»
з метою передачі в оренду

2000/3

ТОВ «Експерт- Визначення
інжиніринг
вартості об’єкта
сервіс»
з метою передачі в оренду

2400/3

ТОВ ІКК
«Проконсул»

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі в оренду

Продовження таблиці

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки

5 Нежитлові приміщення – кімн. № № 1, 2, 6, 8, 10 на
1-му поверсі 2-поверхового навчально-виробничого
корпусу, інв. № 10310003, літ. «Б-2», загальною площею 203,60 м2 за адресою: м. Харків, вул. Камишева
Івана, 16/12, що перебувають на балансі Державного
навчального закладу «Регіональний центр професійної
освіти будівельних технологій Харківської області»,
25462474
6 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 1-28
площею 73,37 м2, № 1-29, № 1-30 на 2-му поверсі
2-поверхової майстерні учбового корпусу № 2, інв.
№ 110310005, літ. «З-2», загальною площею 103,77 м2
за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 37,
що перебуває на балансі Державного професійнотехнічного навчального закладу «Центр професійнотехнічної освіти № 3 м. Харкова»
7 Комплекс нежитлових будівель загальною площею 4971,6 м2, а саме: 2-поверхової школи
(інв. № 52276/1, літ. «А-2») площею 780,40 м2;
3-поверхового дитячого садка (інв. № 52277, літ.
«В-3») площею 2978,4 м2; 2-поверхової початкової
школи (інв. № 52276, літ «Б-2») площею 1068,8 м2;
одноповерхового будинку хозблоку (інв. № 52464,
літ. «Д-1») площею 39,4 м2; одноповерхової будівлі
2
топочної (інв. № 52276/2, літ. «Г-1») площею 96,8 м ;
сміттєзбірник (інв. № 52276/3, літ. «Ж-1») площею
7,80 м2 за адресою: м. Харків, вул. Професорська, 28,
що перебувають на балансі Харківського державного
авіаційного виробничого підприємства
8 Нежитлові приміщення – кімн. 56, 57, 58, 59, 60, 61
першого поверху 3-поверхової будівлі їдальні (літ.
«Ь-3») загальною площею 172,6 м2 за адресою: м.
Харків, вул. Академіка Проскури, 1, що обліковуються
на балансі Державної організації Військова частина
№ 3017, код 39309315
9 Нежитлове технічне приміщення – кімн. № 15 на 11му (технічному поверсі) та частина даху 11-поверхової
будівлі інженерно-лабораторного корпусу (літ. «А-11»)
загальною площею 13,5 м2 за адресою: м. Харків,
Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), 2,
що обліковується на балансі ДПВ ТА НДІ «Укренергомережпроект», код 114092
10 Нежитлові приміщення – кімн. № № 31, 31а, розміщені на 2-му поверсі другого під’їзду двоповерхової
адміністративної будівлі (інв. № 10301001, літ. «А-2»,
реєстровий номер 23315491.1АААДИБ433) загальною
площею 48,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 13, що перебувають на балансі Головного
управління Національної поліції в Харківській області,
код 40108599
11 Нежитлові приміщення – вбудовані два рівноцінні торговельні кіоски на третьому поверсі головного учбового корпусу загальною площею 13,0 м2 за адресою: м.
Харків, вул. М. Бажанова, 17, що перебувають на балансі Харківського національного університету міського
господарства ім. О. М. Бекетова, код 0207115
12 Нежитлові приміщення – спортивний зал кімн. № 26
площею 274,30 м2, частина коридору № 27 площею
55,20 м2, кімн. № 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, розміщені на другому поверсі 3-поверхової будівлі
«Культурно-спортивного комплексу», інв. № 30068,
загальною площею 442,90 м2 за адресою:м. Харків,
вул. Рудика, 2, що перебуваютьє на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання
Комунар», 14308730
13 Нежитлова 3-поверхова будівля (літ. «А-3», за техпаспортом, інв. № 52251) загальною площею 7099,7 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Професорська, 31, що перебуває на балансі Харківського державного авіаційного
виробничого підприємства, 14308894
14 Нежитлові приміщення – кімн. № 3 площею 13,26 м2,
частина коридору № 1 площею 1,8 м2 та частина
кімн. № 15 площею 0,24 м2 на 1-поверсі 2-поверхової
будівлі комбінату побутового обслуговування, інв.
№ 1030033, реєстровий № 20, загальною площею
15,3 м2 за адресою: Харківська обл., с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що
перебувають на балансі Харківського національного
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 00493764
15 Нежитлові приміщення на першому поверсі головного
учбового корпусу № 2 (клуб) та ветклініки загальною
площею 87,0 м2, Харківська обл., Дергачівський р-н,
смт Мала Данилівка, що перебувають на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, 493758
16 Частина покрівлі площею 19,57 м2 та частина зовнішньої стіни площею 3,0 м2 9-поверхової будівлі
гуртожитку № 6, інв. № 10320003, літ. за техпаспортом
«Б-9», загальною площею 22,57 м2 за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 53а, що перебувають на балансі Харківського національного медичного університету,
ЄДРПОУ 01896866
17 Нежитлові приміщення – к. № 39 на 1-му поверсі
2-поверхового адміністративного будинку (літ А-2)
загальною площею 87,6 м2, м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 13, що перебувають на балансі Головного
управління Національної поліції в Харківській області,
40108599
18 Частина нежитлового приміщення вестибуля (кімн.
№ 30) на 1-му поверсі 14-поверхового учбового корпусу (літ. за техпаспортом «Б-14») загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Динамівська, 4, що
перебуває на балансі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 2071139
19 Частина нежитлового приміщення коридору (кімн.
№ 54) на 1-му поверсі 5-поверхового учбового корпусу
(літ. за техпаспортом «А-5») загальною площею 1,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106, що перебуває на балансі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 2071139

Вартість
Переможець
робіт/строк
конкурсу
виконання
2250/3
ТОВ «Експертінжиніринг
сервіс»

№
з/п

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі в оренду

20 Частина нежитлового приміщення кімн. № 1 на першому поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку (інв.
№ 103100002) загальною площею 4,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Отакара Яроша, 12, що перебуває на
балансі Харківського національного університету ім.
В. Н. Каразіна
21 Нежитлові приміщення на другому поверсі двоповерхової будівлі (навчально-виробничі майстерні, інв.
№ 1031002) загальною площею 99,8 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Тимурівців, 39, що перебувають на балансі Державного навчального закладу «Регіональний
центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області», 25462474
22 Нежитлове приміщення – частина вмивальника № 48
на 3-му поверсі 4 – 5-поверхової будівлі громадського
будинку гуртожитку, інв. № 61436, літ. «А-4», загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197

1710/3

ТОВ
«Незалежна
профгрупа»

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі в оренду

6800/5

ФОП Сорокіна І. М.

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі в оренду

2250/3

2020/3

ТОВ «Експерт- Визначення
інжиніринг
вартості об’єкта
сервіс»
з метою передачі в оренду
ТОВ ІКК
«Проконсул»

Продовження таблиці

Мета проведення оцінки

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі в оренду

2000/3

ТОВ ІКК
«Проконсул»

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі в оренду

2000/3

ТОВ ІКК
«Проконсул»

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі в оренду

2250/3

ТОВ «Експерт- Визначення
інжиніринг
вартості об’єкта
сервіс»
з метою передачі в оренду

Найменування об’єкта оцінки

Вартість
Переможець Мета проведенробіт/строк
конкурсу
ня оцінки
виконання
1850/4
ТОВ «Консу- Визначення
лат»
вартості об’єкта
з метою передачі в оренду
2000/3

ТОВ ІКК «Про- Визначення
консул»
вартості об’єкта
з метою передачі в оренду

1900/3

ТОВ «Експерт- Визначення
інжиніринг
вартості об’єкта
сервіс»
з метою передачі в оренду

прийнято рішення
про приватизацію
миколаївська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області від 12.07.2018 № 207-п внесено
зміни до наказу Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області від 24.04.2018 №114-п «Про прийняття рішення про приватизацію
ОНБ «Автостоянка №2», а саме: прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні з умовами, об’єкта незавершеного будівництва «Автомобільна стоянка № 2», що перебуває на балансі ДП
НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС» та розташований
за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. 300-річчя
Костянтинівки, 1а.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області від 12.07.2018 № 208-п внесено зміни
до наказу Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області від
24.04.2018 №117-п «Про прийняття рішення про приватизацію «Будівля
АТС», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні з умовами об’єкта незавершеного будівництва «Будівля АТС»,
розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Новобузька,130.

сумська область
Інформація
про внесення змін до наказів про прийняття рішення
про приватизацію

5300/5

ФОП Піщанська О. В.

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі в оренду

2100/4

ПФ «Бонс»

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі в оренду

2250/3

ТОВ «Експерт- Визначення
інжиніринг
вартості об’єкта
сервіс»
з метою передачі в оренду

2087/4

ТОВ
«Константа»

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі в оренду

2000/3

ТОВ ІКК
«Проконсул»

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі в оренду

2100/4

ТОВ
«Консулат»

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі в оренду

2000/3

ТОВ ІКК
«Проконсул»

Визначення
вартості об’єкта
з метою передачі в оренду

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 11.07.2018 № 366 внесено зміни до наказу
регіонального відділення від 24.04.2018 № 165, прийнято рішення про
приватизацію окремого майна – одноквартирного житлового будинку
№ 1, розташованого за адресою: Сумська обл., Буринський р-н, с.
Дяківка, вул. Урожайна, 4, який перебуває в управлінні Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Сумській області та
обліковується на балансі ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Приватизація здійснюється на аукціоні без умов.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 11.07.2018 № 367 внесено зміни до наказу
регіонального відділення від 24.04.2018 № 166, прийнято рішення про
приватизацію окремого майна – одноквартирного житлового будинку
№ 2, розташованого за адресою: Сумська обл., Буринський р-н, с.
Дяківка, вул. Урожайна, 5, який перебуває в управлінні Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Сумській області та
обліковується на балансі ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Приватизація здійснюється на аукціоні без умов.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 11.07.2018 № 368 внесено зміни до наказу
регіонального відділення від 24.04.2018 № 167, прийнято рішення про
приватизацію окремого майна – одноквартирного житлового будинку
№ 3, розташованого за адресою: Сумська обл., Буринський р-н, с.
Дяківка, вул. Урожайна, 6, який перебуває в управлінні Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Сумській області та
обліковується на балансі ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Приватизація здійснюється на аукціоні без умов.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 11.07.2018 № 369 внесено зміни до наказу
регіонального відділення від 24.04.2018 № 168, прийнято рішення про
приватизацію окремого майна – одноквартирного житлового будинку
№ 4, розташованого за адресою: Сумська обл., Буринський р-н, с.
Дяківка, вул. Урожайна, 7, який перебуває в управлінні Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Сумській області та
обліковується на балансі ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Приватизація здійснюється на аукціоні без умов.

фонд державного майна україни повідомляє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.07.2018
м. Київ
№ 932
Про затвердження Переліку об’єктів агропромислового комплексу, підготовка до продажу
яких в 2018 році здійснюється регіональними відділеннями Фонду державного майна України
відповідно до вимог Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому
комплексі», та Помісячного графіка підготовки до продажу в 2018 році об’єктів
агропромислового комплексу регіональними відділеннями Фонду державного майна України
Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України» та «Про приватизацію державного і комунального майна» НАКАЗУЮ:
1. Затвердити :
1) Перелік об’єктів агропромислового комплексу, підготовка до продажу яких в 2018 році здійснюється регіональними відділеннями Фонду державного майна України відповідно до вимог Закону України «Про особливості приватизації
майна в агропромисловому комплексі» (далі – Перелік) (додаток 1);
2) Помісячний графік підготовки до продажу в 2018 році об’єктів агропромислового комплексу регіональними відділеннями Фонду державного майна України (далі – Помісячний графік) (додаток 2).
2. Начальникам регіональних відділень Фонду державного майна України забезпечити подання до 5 числа кожного
місяця, наступного за звітним, інформації про здійснені заходи із забезпечення підготовки до продажу об’єктів, включених до Переліку, затвердженого пунктом 1 цього наказу, до Управління формування переліків об’єктів приватизації
Департаменту приватизації Фонду державного майна України в паперовому та електронному вигляді (електронна
адреса: m_tkalenko@spfu.gov.ua).
3. Управлінню формування переліків об’єктів приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України
забезпечити передачу для опублікування у виданнях державних органів приватизації Переліку та Помісячного графіка.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови Фонду
В. Трубаров
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Над номером працювали:
О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Т. м. утеченко (дополіграфічна підготовка)

Додаток 1
до наказу Фонду державного майна України
від 11.07.2018 № 932

Перелік
об’єктів агропромислового комплексу, підготовка до продажу яких в 2018 році здійснюється
регіональними відділеннями Фонду державного майна України відповідно до вимог
Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі»
Регіональне відділення по Полтавській області
00845921

Державне підприємство «Чутове»

35583857

ПАТ «Трест»

Регіональне відділення по Чернігівській області

Додаток 2
до наказу Фонду державного майна України
від 11.07.2018 № 932

Помісячний графік
підготовки до продажу в 2018 році об’єктів агропромислового комплексу
регіональними відділеннями Фонду державного майна України

00845921

35583857

ЖОВТЕНЬ
Регіональне відділення по Полтавській області
Державне підприємство «Чутове»
ГРУДЕНЬ
Регіональне відділення по Чернігівській області
ПАТ «Трест»
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