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прийнято рішення
про приватизацію
дніпропетровська область
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 16.07.2018 № 12/01-97-РП
прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності – гараж цегляний загальною площею
33,0 м2, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Дніпропетровській
області (код ЄДРПОУ 02359946) та розташований за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Марганець, вул. Садова, 9.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 16.07.2018 № 12/01-98-РП
прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності – частина будівлі – А загальною площею
217,8 м2, будівлі – Б, б, В, Г, Д, огорожа № 1-2,
що перебувають на балансі Головного управління статистики у Дніпропетровській області
(код ЄДРПОУ 02359946) та розташовані за
адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Добролюбова, 9а.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 16.07.2018 № 12/01-99-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – 9 одиниць автотранспортних засобів, що перебувають на балансі ТДВ «Дніпропетровське АТП 11228» (код
ЄДРПОУ 03113615) та розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, 210.

рівненська ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 16 липня 2018 року № 335 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі консультативноветеринарного пункту загальною площею
35,6 м2 (консультативно-ветеринарний пункт
(ветеринарно-консультативний пункт), реєстровий номер 05385921.5АААААГ475, за
адресою: м. Рівне, вул. Театральна, 3а, що перебуває на балансі Рівненської міської державної лікарні медицини, код ЄДРПОУ 05385921.
Зазначений об’єкт малої приватизації приватизується шляхом викупу орендарем майна,
який здійснив невід’ємні поліпшення.

апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення
про приватизацію

 Наказом Фонду державного майна України від 16 липня 2018 року № 945 прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні з умовами окремого майна – будівель
та споруд пансіонату «Буковина» (реєстраційний № 81411187321) за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Валя Кузьмина,
вул. Озерна, 13.
 Наказом Фонду державного майна
України від 16 липня 2018 року № 952 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами окремого майна
– майнового комплексу за адресою: м. Київ,
просп. Перемоги, 150.

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

засновано у вересні 1993 року

18 липня 2018 року

офіційне видання фдму
Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсів на право
оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення службової будівлі загальною площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль-1, Аеропорт.
Балансоутримувач: Регіональний структурний підрозділ Київського районного центру
«Київцентраеро» Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.03.2018 становить
51 000,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари.
Орендна ставка: згідно з пунктом 16 додатка 2 до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 9 %.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – лютий
2018 року становить 382,50 грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить 2295,00 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача: 19028107; р/р
№ 37315077016365; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна
площею 2,00 м2».
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 12-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 608, РВ
ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в к. 608.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати укладення договору
оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним
законодавством.
7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт
приймання-передачі. У разі затримки підписання акта приймання-передачі більше ніж
на місяць з моменту підписання договору оренди орендар сплачує штраф у розмірі, що
дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожен прострочений місяць з дати підписання договору оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць оренди державного
нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю.
10. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем
оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області (не пізніше
ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
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.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення № 78
площею 40,0 м2 на третьому поверсі пасажирського термінала «D».
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 28.02.2018 становить
3 803 154,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення салонів краси з правом продажу
непродовольчих товарів (без продажу товарів підакцизної групи).
Орендна ставка: згідно з пунктом 4 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 30 %.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – лютий
2018 року становить 95 078,85 грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить 570 473,10 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача: 19028107; р/р
№ 37315077016365; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна
площею 40,00 м2».
Строк оренди: 5 років.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 14-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 608,
РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 9.00 в к. 608.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати укладення договору
оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним
законодавством.
7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт
приймання-передачі. У разі затримки підписання акта приймання-передачі більше ніж
на місяць з моменту підписання договору оренди орендар сплачує штраф у розмірі, що
дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожен прострочений місяць з дати підписання договору оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць оренди державного
нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю.
10. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем
оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області (не пізніше
ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
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.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 93, 94 та
частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв.
№ 47578) площею 42,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 28.02.2018 становить
3 993 312,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення салонів краси з правом продажу
непродовольчих товарів (без продажу товарів підакцизної групи).
Орендна ставка: згідно з пунктом 4 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 30 %.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – лютий
2018 року становить 99 832,80 грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить 598 996,80 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача: 19028107; р/р
№ 37315077016365; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна
площею 42,00 м2».
Строк оренди: 5 років.
Конкурс буде проведено о 14.00 на 14-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 608, РВ
ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 13.00 в к. 608.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
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5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати
сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати,
до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати укладення
договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт приймання-передачі. У разі затримки підписання акта
приймання-передачі більше ніж на місяць з моменту підписання договору
оренди орендар сплачує штраф у розмірі, що дорівнює розміру подвійної
орендної плати за кожен прострочений місяць з дати підписання договору
оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць оренди державного
нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди
з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю, відшкодування податку на землю.
10. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській області (не пізніше ніж за
3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
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.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
 4. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення № 78 площею 42,0 м2 на третьому поверсі пасажирського
термінала «D».
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 28.02.2018
становить 3 993 312,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення салонів краси з
правом продажу непродовольчих товарів (без продажу товарів підакцизної групи).
Орендна ставка: згідно з пунктом 4 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786
(зі змінами), – 30 %.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку –
лютий 2018 року становить 99 832,80 грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить
598 996,80 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач: РВ ФДМУ по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача: 19028107; р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк: ДКСУ у
м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі
на право оренди державного нерухомого майна площею 42,00 м2».
Строк оренди: 5 років.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 14-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, к. 608, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 11.00 в к. 608.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розміру
орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.

5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати
сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати,
до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати укладення
договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт приймання-передачі. У разі затримки підписання акта
приймання-передачі більше ніж на місяць з моменту підписання договору
оренди орендар сплачує штраф у розмірі, що дорівнює розміру подвійної
орендної плати за кожен прострочений місяць з дати підписання договору
оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць оренди державного
нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди
з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю, відшкодування податку на землю.
10. Сплатити гарантійний внесок, або надати банківську гарантію (відповідно до п.4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській області (не пізніше ніж за
3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
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.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі
матеріали (для об’єктів 1 – 4):
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його виконання); пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію
про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства (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 заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента
(за наявності). При цьому на конверті зазначається: назва, площа та
місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по
Київській області здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 700, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45),
крім вихідних днів.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій
оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в інформації про
конкурс, – учасник конкурсу не буде допущений до подання конкурсної
пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у конкурсі учасники
конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну
пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в
запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном
(044) 200-25-28.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів на право оренди нерухомого
державного майна, що відбулися 11.07.2018
1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо
укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного
майна: нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі учбового корпусу, інв. № 9631402, літ. К-1, загальною площею
68,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 16, що перебуває на
балансі Української інженерно-педагогічної академії, з єдиним претендентом, що прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ФОП Гобельовською Л. П.
2. За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування
списку учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати
конкурс на право оренди державного майна: нежитлові приміщення – кімн.
№ 2, 3 та частина коридору площею 5,48 м2 напівпідвалу 4-поверхової
житлової будівлі «Гуртожиток по пров. 1-й Лісопарковий, 3» (технічний
паспорт відсутній), інв. № 00079, реєстровий № МПВАДО320, загальною
площею 42,88 м2 за адресою: м. Харків, пров. 1-й Лісопарковий, 3, що
перебуває на балансі Державного науково-виробничого підприємства
«Об’єднання Комунар» таким, що не відбувся.
3. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлові приміщення – частину фойє кімн. № ХХV площею 5,0 м2 та частина коридору кімн. № 9 площею 5,0 м2 на 1-му поверсі
5-поверхової будівлі учбового корпусу медичних катастроф та військової
медицини, літ. за техпаспортом «И-1-5», інв. № 10310021, загальною площею 10,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 12, що перебуває на
балансі Харківського національного медичного університету, з єдиним
претендентом, що прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ФОП Чубуковим С. О.

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

Інформація
щодо проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: військова
частина 3070 Національної гвардії України «Міжнародний міжвідомчий
багатопрофільний центр підготовки підрозділів», адреса: Київська обл.,
Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 65, 08362, тел. 0445371607.
 Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення 37,3 м2.
Вартість об’єкта оренди за незалежною експертною оцінкою майна
становить 240647,00 грн без ПДВ.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – червень
2018 року, визначена згідно з чинним законодавством та погоджена
РВ ФДМУ по Київській області, становить 3065,51 грн на місяць без
урахування ПДВ.
Основні умови експлуатації та вимоги використання об’єкта оренди:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних
коштів орендаря; підтримання належних умов експлуатації та технічного
стану; оплата за спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві
податку на землю, відведену під об’єкт оренди; використання нежитлового
приміщення за цільовим призначенням – під розміщення торговельного
об’єкта з продажу продовольчих товарів; дотримання вимог протипожежних правил та санітарно-гігієнічних норм.
Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом місяця від моменту
публікації інформації про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 через 30 днів після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Для участі в конкурсі претендент подає:
лист-заяву та конкурсні пропозиції, що містять назву та місцезнаходження об’єкта, який він бажає взяти в оренду; відомості про претендента
(копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про
внесення до ЄДРПОУ або витяг з державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців, статут (за наявності) (копії засвідчуються нотаріусом); відомості про фінансовий стан учасника конкурсу; запропонований претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання
щодо подальшої експлуатації об’єкта; конкурсні пропозиції подаються в
окремому запечатаному конверті.
Заяви приймаються за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н,
с. Старе, вул. Загатка, 65, 08362.
Телефон: 0445371607.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

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

Назва органу
управління

1 Державне агентство лісових ресурсів України
2 Державне агентство
рибного господарства
України

3 Державна казначейська служба України

найменування

00991491, ДП «Цуманське лісове господарство», 45233, Волинська Будівля лісопильного цеху № 2 (Є-1)
обл., смт Цумань, вул. Незалежності, 124, тел. (03365) 9-48-13
25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, м. Київ,
Гідротехнічні споруди ставів, а саме: став № 1 Маневицький
вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91
р-н, с. Костюхновка; став № 2 Маневицький р-н, с. Костюхновка; став № 3 Маневицький р-н, с. Костюхновка; став № 1–
виросний Маневицький р-н, с. Костюхновка; став № 2 – виросний Маневицький р-н, с. Костюхновка; Маточники № 1, 2
Маневицький р-н, с. Костюхновка; ставки Нерестові № 1, 2, 3,
4, 5, 6 Маневицький р-н, с. Костюхновка; зимували № 1, 2, 3
Маневицький р-н, с. Костюхновка; став-накоплювач Маневицький р-н, с. Костюхновка
37821937, Управління Державної казначейської служби України у Частина службового приміщення
Ратнівському районі Волинської області, 44101, Волинська обл.,
смт Ратне, вул. Каштанова, 24, тел. (03366) 2-94-73

реєстровий номер майна

місцезнаходження

00991491.11.АААДГЖ468

45233, Волинська обл., Ківерцівський р-н,
смт Цумань, вул. Незалежності, 124
Волинська обл., Маневицький р-н, в межах земель Костюхнівської с/р, в межах с.
Костюхнівка

25592421.15.ААЕЖАГ615;
25592421.15.ААЕЖАГ621;
25592421.15.ААЕЖАГ625;
25592421.15.ААЕЖАГ614;
25592421.15.ААЕЖАГ620;
25592421.15.ААЕЖАГ608;
25592421.15.ААЕЖАГ657;
25592421.15.ААЕЖАГ601;
25592421.15.ААЕЖАГ683
37821937.1.АААДЕВ957

загальна вартість майна за максимальплонезалежною оцін- но можливий
мета використання
ща, м2
кою, грн
строк оренди
844,2
921 607,00
2 роки 364 дні Для переробки деревини та
виготовлення пилопродукції
–
598 454,00
2 роки 364 дні Для рибогосподарської діяльності

44101, Волинська обл., смт Ратне, вул. Каштанова, 24

10,7

30 362,00

2 роки 364 дні Для розміщення офісного
приміщення для здійснення
страхової діяльності

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

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

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за максимально можлизагальна
місцезнаходження
оцінплоща, м2 незалежною
вий строк оренди
кою, грн

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство енергетики та вугільної 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська
промисловості України
обл., м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09

Нежитлові вбудовані
приміщення

05410777.1.ПШИЖЦК005

м. Дніпро, вул. Європейська, 15

192,0

1 211 764,00

10 років

2 Міністерство енергетики та вугільної 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська
промисловості України
обл., м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09

Нежитлове вбудоване приміщення

05410777.1.ПШИЖЦК007

м. Дніпро, вул. Європейська, 15

19,7

67 118,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення закладу ресторанного господарства
з постачання страв, приготованих централізовано
для споживання в інших місцях
Розміщення складу

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

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

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство аграрної
політики та продовольства України
2 Державне фіскальна
служба України

00849296, ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця», 04078, м. Київ, вул. Полкова, 57,
тел. (044) 434-94-36
39463945, Броварська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Київській області, 07400, Київська обл.,
м. Бровари, вул. Київська, 286, тел. (04594) 7-27-05
3 Державне агентство
37197165, ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», 07270,
України з управління зо- м. Чорнобиль, тел. (04593) 5-16-32
ною відчуження

найменування
Будівля автопарку (гараж) (літ. «А»); будівля прохідної
(літ. «В»); будівля електроцеху (літ. «Д»); будівля цибулесховища (літ. «Ж»); два асфальтованих майданчика
Нерухоме майно

максимальвартість майна за незалеж- но
можливий
ною оцінкоюбез ПДВ, грн строк
оренди
–
Київська обл., Києво-Святошинський
1 593,9; 9,9; 3 917 269,00; 24 331,00;
2 роки
р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Со- 64,4; 682,0;
158 274,00;
11 місяців
борна, 63
14 042,6;
1 676 126,00; 3 980 000,00;
39292197.39.АААДЕД854 Київська обл., м. Бровари, вул. Ки26,9
188 200,00
2 роки 364 дні
ївська, 286

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Частина приміщень (виробнича будівля овочевого складу, 37197165.6.ЯНЖПВЛ209; Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Коінв. № с-16936); частина приміщень (виробнича будівля 37197165.6.ЯНЖПВЛ212 товського, 2а/3; Київська обл., м. Чорскладу «бакалія», інв. № с-16937)
нобиль, вул. Котовського, 2а/5

загальна
площа, м2

197,12;
196,12

242741,00; 241510,00

2 роки
11 місяців

мета використання
Розміщення складів; розміщення
стоянки для автомобілів на асфальтованих майданчиках
Розміщення відділення банку
Розміщення складських приміщень

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 КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстроза
загальна вартість майна
найменування
вий номер
місцезнаходження
оцінплоща, м2 незалежною
майна
кою, грн
1 Керуючий санацією ДП «Дирекція
04853709, ДП «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбі- Частина споруди «ВЛ-150кВ Кварцит-Мусіївка
–
За межами населених пунктів Долинського району, на
554,0
469 245,00
Криворізького гірничо-збагачувального нату окислених руд», 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, пром- на дільницях Тимково-Мусіївка, Кварциттериторіях Маловодянської, Першотравневої сільських
комбінату окислених руд»
майданчик ДП «Дирекція КГЗКОР», тел.(05234) 51941
Тимково», а саме: опори № 59 – № 68
рад та Долинської міської ради Кіровоградської області

№
з/п

Назва органу управління

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

максимально
можливий строк
оренди
30 років

мета використання
Передача електроенергії від
СЕС «Сонячна» в мережі ПАТ
«Кіровоградобл-енерго»

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

18 липня 2018 року
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відомості
приватизації

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2

Державна казначейська служба
України
Пенсійний фонд
України

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

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

Назва органу
управління

найменування

37327772, Управління Державної казначейської служби України в Ізяславському районі
Хмельницької області, вул. Миколи Микитюка, 16а, м. Ізяслав, Хмельницька обл., 30300,
тел. (03852) 4-07-90
21318350, Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області,
вул. Герцена, 10, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 79-47-74

реєстровий номер майна

Приміщення на першому поверсі 37327772.1. АААГБД301
адміністративного будинку
Приміщення на другому поверсі
адміністративного будинку

–

місцезнаходження
вул. Миколи Микитюка, 16а,
м. Ізяслав, Хмельницька обл.,
30300
вул. Шевченка, 14, м. Ізяслав,
Хмельницька обл., 30300

загальна
площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

9,8

18 900,00

11,9

21 193,00

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання,
що здійснює побутове обслуговування
населення (манікюрний кабінет)
2 роки 11 місяців Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій 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».

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Донецька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки
індивідуально-визначеного майна – об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху адміністративної
будівлі, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Донецькій
області (код ЄДРПОУ 40109189). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Вчительська, 47.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна –
2,4 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з
оцінки приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 2. Найменування об’єкта оцінки: будівля гаражів загальною площею 53,8 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Донецькій області, код ЄДРПОУ 02359981. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, б.43.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кулік О. Б.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна –
2,7 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з
оцінки приміщень, частин будівель, окремих будівель, зокрема порівняної
площі та функціонального призначення.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 14,6 м2 другого поверху будівлі адміністративно-побутового
комбінату, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Шахта «Україна» ДП «Селидіввугілля» (код ЄДРПОУ 33621589). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька область, м. Українськ, вул. Богдана
Хмельницького, 1.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: ФОП Разумова І. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна –
2,4 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з
оцінки приміщень, частин будівель, зокрема порівняної площі та функціонального призначення.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
№ 11 та № 12 загальною площею 21,1 м2 одноповерхової адміністративної будівлі (літ. А-1), що перебуває на балансі ДП «Державний
центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» (код
ЄДРПОУ 39394238). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Лиман, вул. Свободи, 18.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, телефон/
телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Донецька філія Національної акціонерної компанії «Украгролізинг».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна –
2,4 тис. грн.
 5. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 10,0 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», код ЄДРПОУ 34032208. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області, телефон/телефакс: (057) 700-0314, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки:
ПрАТ «КИЇВСТАР».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна –
2,4 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з
оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен
операторів телекомунікацій.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у
редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5
календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залуча-
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ється претендентом (за потреби); інформація про претендента (згідно з
додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057)
700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду
державного майна по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області (3-й поверх) не
пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

закарпатська область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення поз. 40 площею
14,0 м2, розташоване в будівлі літ. В-2 комплексу будівель В-1, В-2,
В-3 (корпусу № 2). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м.
Ужгород, вул. Мукачівська, 25. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський
національний університет». Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Реноме».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель виробничої нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати
5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна
від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 №198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів – заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4), інформація про претендента (додаток 5); документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул.
Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 613883.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за
адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 27 липня
2018 року 15.45 (включно).
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) 02 серпня
2018 року.

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: нежитлові приміщення загальною площею
33,6 м2 на третьому поверсі дво-, чотириповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач:
ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих
систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати 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): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Благодійна організація «Фонд допомоги
постраждалим від бойових дій, інвалідам, ветеранам АТО».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
№ 203, 204 загальною площею 34,4 м2 на третьому поверсі дво-,
чотириповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут
метрології вимірювальних і управляючих систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати 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): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Військовопатріотичне об’єднання «Воля».

 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 34,6 м2 на третьому поверсі дво-, чотириповерхової будівлі (кімн. № № 199, 200). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут
метрології вимірювальних і управляючих систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати 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): 30.06.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Громадська спілка «Всеукраїнське
об’єднання «Громадський рух «Єдність».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі
2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № № 1 – 3 – 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 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно інформації 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; 261-62-04.

одеська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля складу пестицидів
та агрохімікатів загальною площею 263,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Агроспецсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с/р
Єгорівська, Комплекс будівель та споруд № 6. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення 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: ТОВ «ІНЖКЛІМАТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ
37281707); тел. 0482326061.
 2. Назва об’єкта оцінки: частини приміщення їдальні (2,0 м2 та
3,0 м2) на першому поверсі п’ятиповерхового головного навчального
корпусу літ. «А» загальною площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Одеський коледж транспортних технологій». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, Олексіївська площа, 17. 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: Фізична
особа – підприємець Коломійченко Л. О. (код ЄДРПОУ 2369616883).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове примiщення першого поверху
складу (зварювальний цех) лiтера – Ш, загальною площею 62 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Амурська, 5.
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) 048731-50-29, (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 Грабарчук
Володимир Iгорович (код ЄДРПОУ 2698915276); тел. 067-904-72-17.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля 1-го поверху головного
навчального корпусу ОНПУ загальною площею 5,0 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, (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
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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 Мазур Людмила Олександрівна
(код ЄДРПОУ 2024416746); тел. 52-11-62.
 5. Назва об’єкта оцінки: спеціалізована споруда, майданчик для
вирощування сільськогосподарських культур загальною площею
0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Овідіопольський
р-н, смт Авангард, вул. Ангарська,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:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелений город» (код ЄДРПОУ
34738589); тел. 74-019-19.
 6. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, а також частина приміщення № 37 в двоповерхової будівлі комбінату побутового обслуговування (літ. А) загальною площею
245,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Одеське
управління військової торгівлі». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Промислова, 34. 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: Приватне підприємство
«Укрмагніт» (код ЄДРПОУ 34872617); тел. 050-961-17-09.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина стіни коридору на 3-му поверсі
будівлі гуртожитку № 5 (1,0 м2), частина стіни коридору на 3-му поверсі будинку гуртожитку № 4 (1,0 м2), частина коридору на 3-му,
7-му поверхах, будівлі гуртожитку № 2 (2,0 м2) загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 104, вул. Канатна, 106, пров. Шампанський,
2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди, (телефон замовника конкурсу) 048-731-50-28, (телефакс замовника конкурсу)
048-731-50-29, (електронна адреса замовника конкурсу) 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: Товариство з обмеженою відповідальністю «АРІЄС» (код ЄДРПОУ 37421992); тел. 093-087-23-87.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в вестибулі головного учбового корпусу, інв. № 122275, загальною площею 2,0 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, (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: Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 39019); тел. 738-60-61.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення, загальною площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний університет ім. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 42. 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: Фізична особа – підприємець Антоненко Наталія Борисівна (код
ЄДРПОУ 2443616746); тел. 0503164008, 0971270801.
 10. Назва об’єкта оцінки: приміщення на другому поверсі
інженерно-лабораторного корпусу (блок 1Б) загальною площею
17,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
науково-дослідний інститут телевізійної техніки. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова, 132. 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:
ФОП Пригоровська Н. В. (код ЄДРПОУ 1918117742); тел. 701-45-83.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина даху та частина лоджії загальною площею 181,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Ізмаїльський технікум механізації та електрифікації сільського
господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл,
вул. Платова, 2а. 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) – червеньлипень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл»
(код ЄДРПОУ 22859846); тел. 734-12-68.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на
першому поверсі чотириповерхового учбового корпусу № 1 загальною площею 2,0 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, (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: Фізична особа – підприємець Яковлев Олег Борисович (код ЄДРПОУ
2341521079); тел. 743-56-19.
 13. Назва об’єкта оцінки: приміщення 1-го поверху Апеляційного
суду Одеської області площею 8,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Апеляційний суд Одеської області. Мета проведення
оцінки: оренда, (телефон замовника конкурсу) 0482 49-26-21, (телефакс
замовника конкурсу), 0482 49-26-08 (електронна адреса замовника конкурсу): inbox@oda. court. gov. ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюється:
84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): нематеріальні активи – 3169847,00 грн; основні
засоби – 4155293,98 грн; незавершені капітальні інвестиції – 1870933,18
грн; довгострокові капітальні інвестиції – 0,00 грн станом на 01.02.2018.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 07.02.2018.
 14. Назва об’єкта оцінки: приміщення матеріального складу за
літ. «Н» (2-й поверх) каб. № 203 – 7,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний
порт Усть-Дунайськ» Місцезнаходження об’єкта оцінки 68300, м. Кілія
Одеської області, вул. Портова, 4. Мета проведення оцінки для укладення
договору оренди державного нерухомого майна. 0487962542 (телефон
замовника конкурсу), 0484331501 (телефакс замовника конкурсу), vilport@
odtel. net (електронна адреса замовника конкурсу).
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
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52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту; 42.91 Будівництво
водних споруд; 79.12 Діяльність туристичних операторів; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 50.20 Вантажний морський транспорт;
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення матеріального складу за літ. «Н» (2-й поверх) каб. № 203 – 7,8 м2. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) матеріальний
склад за літ. «Н» – 183039 грн; приміщення матеріального складу за літ. «Н»
(2-й поверх) каб. № 203 – 7,8 м2, літ. «Н» – 2483 грн станом на: 01.12.2017
(за останній звітний період). Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна). Відповідальна особа за
подання інформації В. І. Швидченко.
 15. Назва об’єкта оцінки: приміщення матеріального складу за
літ. «Н» (2-й поверх) каб. № 204 – 8,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний
порт Усть-Дунайськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки 68300, м. Кілія,
Одеської області, вул. Портова, 4. Мета проведення оцінки для укладення
договору оренди державного нерухомого майна. 0487962542 (телефон
замовника конкурсу), 0484331501 (телефакс замовника конкурсу), vilport@
odtel. net (електронна адреса замовника конкурсу).
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту; 42.91 Будівництво
водних споруд; 79.12 Діяльність туристичних операторів; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 50.20 Вантажний морський транспорт;
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення матеріального складу за літ. «Н» (2-й поверх) каб. № 204 – 8,4 м2. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): матеріальний
склад за літ. «Н» – 183039 грн; приміщення матеріального складу за літ. «Н»
(2-й поверх) каб. № 204 – 8,4 м2. літ. «Н» – 2674 грн станом на 01.12.2017
(за останній звітний період). Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна). Відповідальна особа за
подання інформації В. І. Швидченко.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31
грудня 2015 року № 2075 ( у редакції наказу Фонду державного майна
України від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного відбору викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до претендентів
для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна по об’єктах оцінки вище 6630 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення
та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 07.08.2018. 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. Телефон для довідок (048) 731-50-39,
(048) 731-50-28, (048) 731-50-29.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503)
10.08.2018 об 11.00.

Сумська область
Інформація
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: будівля-навіс загальною площею 332,1 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренду. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Замовник
робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ФОП Пащетник В. І. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,2 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки
відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель
(складська нерухомість).
 2. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною площею 9,5 м2, а саме: 1) нежитлове приміщення площею 4,9 м2
технічного поверху будівлі гуртожитку № 2; 2) нежитлове приміщення
площею 4,6 м2 технічного поверху будівлі гуртожитку № 3 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження об’єкта
оцінки 1: м. Суми, вул. Замостянська, 5; місцезнаходження об’єкта оцінки
2: м. Суми, вул. Замостянська, 7. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження дії договору оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.06.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Яременко Ю. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,6 тис.
грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення
є приміщення, частини будівель (спеціалізоване майно – розташування обладнання мобільного зв’язку, надання послуг доступу до Інтернет).
 3. Найменування об’єкта оцінки: будівля магазину-їдальні загальною площею 324,4 м2 (майно, що не увійшло до СК ВАТ «Сумиводбуд»,
балансоутримувач – відсутній, управління – РВ ФДМУ по Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Середино-Будський
р-н, смт Зноб-Новгородське, вул. Тетяни Горєлової, 77. Мета проведення
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «ЗнобНовгородська пересувна механізована колона». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,2 тис. грн. Подібними до об’єкта
оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість нерухомість для закладів громадського харчування).
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 36,6 м2 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
м. Шостка, вул. Горького, 14а. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.06.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт». Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 1,6 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно
до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
 5. Найменування об’єкта оцінки: будівля з гаражем та прибудовою загальною площею 250,5 м2 (балансоутримувач – Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Білопілля, вул. Соборна, 11. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта –

РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Фермерське господарство «Іскрисківщинське» Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,0 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки
відповідно до додатка 2 до Положення є – приміщення, частини будівель
(нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та
більше видів функціонального призначення).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
До участі в конкурсі по оцінці об’єктів 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». Для зарахування балів
згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності: не менше 3 років за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом
та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу. На кожному конверті необхідно
зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська,
30/1. Телефон для довідок – (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 08 серпня 2018 року о 9.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації: 02 серпня 2018
року (включно).

тернопільська область
Інформація
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів
Залишкова
Дата оцінки
вартість Платник
об’єкта,
грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2
1 Майданчик № 1 загальною площею 58,2 м 31.07.2018 Ринкова 26035,00 ФОП
(в т. ч. 5,2 м2 площа спільного користуМігенько
вання) за адресою: вул. Винниченка, 10,
Андрій
м. Тернопіль, на балансі Тернопільського
Юрійович
національного педагогічного університету
ім. В. Гнатюка
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
2 Частина площадки з асфальтно-щебеневим 31.07.2018 Ринкова 3485,00 ТОВ
покриттям площею 300,0 м2 за адресою:
«Саната Т»
вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у
Тернопільській області
3 Частина приміщення півпідвалу площею
31.07.2018 Ринкова 7209,25 ФОП
85,7 м2 адміністративного будинку за адреШоломейсою: вул. Об’їзна, 1, с. Угринь, Чортківський
чук Сергій
р-н, Тернопільська обл., на балансі РегіоАнатолійонального сервісного центру МВС в Тернович
пільській області

№
з/п

Назва об’єкта оцінки,
його місцезнаходження та найменування
балансоутримувача

Вид вартості

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 №47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за №198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням
умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього
напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з
оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом
чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів 1, 2,
– 2000,00 грн; об’єкта 3 – 2100,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з
оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів 1, 2, 3 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки 1, 2 є нерухоме майно – площадки, майданчики з твердим покриттям; об’єктами, подібними до об’єкта
оцінки 3, – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та торговельної
нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за
адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок: (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11,
каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.
Телефон для довідок: (0352) 25-04-87.
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Харківська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Об’єкти оренди.
Очікувана
Найменування об’єкта оцінки,
найбільша
№ площа,
Дата
Мета
провеІнформація
місцезнаходження, баланнадання
з/п
оцінки дення оцінки про платника ціна
соутримувач
послуг з
оцінки/грн
1 Нежитлові приміщення – кімн.
На дату ВизначенФОП
2200
№ 24 та частково кімн. № 4, 5 на
укладення ня вартості
Григор’єв
другому поверсі 5-поверхової недоговору об’єкта орен- А. М.
житлової будівлі, інв. № 101310007, на прове- ди з метою
літ. «В-5», загальною площею
дення не- передачі в
24,4 м2, за адресою: м. Харків,
залежної оренду
бульв. Богдана Хмельницького, 30, оцінки
на балансі ДНЗ «Харківський професійний ліцей будівельних технологій», ЄДРПОУ 02547820
2 Нежитлові приміщення № 22 – 27, На дату ВизначенТОВ «Бюро
3200
30 – 38 площею 230,9 м2 на 2-му
укладення ня вартості
проектних
поверсі, № 12, 13, 13а, 14 – 24,
договору об’єкта орен- розробок
24а, 25, 25а, 25б, 26 – 32, 34 – 41 на прове- ди з метою «Форма»
площею 523,20 м2 на 3-му поверсі, дення не- передачі в
№ 10 – 21, 21а, 21б, 21в, 22 – 25 залежної оренду
площею 537,0 м2 на 4-му поверсі, оцінки
№ 1 – 12 площею 363,4 м2 на
5-му поверсі 5-поверхового адміністративного будинку, загальною
площею 1654,5 м2, за адресою:
м. Харків, просп. Науки, 50, на
балансі Державного підприємства
«Харківський проектний інститут
«Промзернопроект»
3 Нежитлові приміщення кімн.
01.09.18 ВизначенФОП Фоло2200
№ 28, 29, 30 та частина кімн.
ня вартості
мієва Галина
№ 32 у підвалі 4-поверхового учоб’єкта з
Іванівна
бового корпусу (інв. № 1031006,
метою продоА-4, реєстровий № 01566117.20.
вження догоННЯРХП091) загальною площею
вору оренди
64,2 м2, за адресою: м. Харків,
пров. О. Яроша, 8, на балансі Харківського торгівельноекономічного інституту Київського
національного торгівельноекономічного університету, код
ЄДРПОУ 33297907
4 Нежитлові приміщення – кімн.
На дату ВизначенФОП Тіщенко
2200
№ 1 – 60 на першому поверсі
укладення ня вартості
Л. Ю.
5-поверхової будівлі гуртодоговору об’єкта оренжитку № 1, літ. «Б-5», інв.
на прове- ди з метою
№ 10132000001, що є пам’яткою
дення не- передачі в
архітектури, загальною площею
залежної оренду
2
13,50 м , за адресою: м. Харків,
оцінки
вул. Пушкінська, 79,
на балансі Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»,
ЄДРПОУ 02071180
5 Частина нежитлового приміщен24.09.18 ВизначенАТ КБ «ПРИ2200
ня вестибуля на 1-му поверсі
ня вартості
ВАТБАНК»
14-поверхової будівлі навчальнооб’єкта оренлабораторного корпусу У-1 (інв.
ди з метою
№ 10310000109) загальною плопередачі в
щею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
оренду
вул. Кирпичова, 2, на балансі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», ЄДРПОУ 02071180
6 Частина покрівлі 9-поверхової бу- 29.08.18 ВизначенПрАТ «Київ2200
дівлі гуртожитку загальною площею
ня вартості
стар»
15,0 м2 за адресою: м. Харків,
об’єкта оренпросп. Ювілейний, 48/1, на бади з метою
лансі Харківського національного
передачі в
технічного університету сільського
оренду
господарства ім. Петра Василенка,
ЄДРПОУ 00493741

№
з/п
7

Найменування об’єкта оцінки,
площа, місцезнаходження, балансоутримувач

Нежитлові приміщення – кімн.
№ 53, 54, 55 ( за техпаспортом) на
першому поверсі 3-поверхового
головного учбового корпусу № 2
(клуб), інв. № 0004535, реєстровий
№ 00493758.1. БЕШСНП7581,
літ. «А – 3», загальною площею
109,1 м2 за адресою: Харківська
обл., Дергачівський р-н, смт Мала
Данилівка, головний учбовий корпус
№ 2, на балансі Харківської державної зооветеринарної академії,
ЄДРПОУ 00493758
8 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, на балансі
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, код 02071205
9 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,
на балансі Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, код 2071139
10 Нежитлове приміщення – на 1-му
поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі (частина приміщення
№ 18 за техпаспортом) загальною
площею 4,68 м² за адресою: Харків,
вул. Шевченка, 62, на балансі
Регіонального сервісного центру
МВС в Харківській області

Дата
оцінки
На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

08.05.18

21.04.18

Очікувана
найбільша
Мета прове- Інформація ціна
надання
дення оцінки про платника
послуг з
оцінки/грн
ВизначенФОП Гук Л. С.
3200
ня вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

ВизначенФОП Пак І. В.
ня вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
ВизначенТОВ «ДІОня вартості
ГРУП»
об’єкта з
метою продовження договору оренди

18.08.18 ВизначенПАТ «МЕГАня вартості
БАНК»
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2200

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2
розділу II Положення). Зокрема, подібними об’єктами до об’єктів оцінки:
ділянка покрівлі будівлі – ділянка покрівлі будівлі.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в
повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й
поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок: (057) 700-77-19. Документи на участь у конкурсі
подаються до Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області за
адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Хмельницька область
2200

2200

Замовником по зазначених об’єктах оренди виступає РВ ФДМУ по
Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах
подають до Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозицій,
запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненої інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом,
що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом «оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) для зарахування балів згідно з положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: приміщення адмінбудівлі загальною площею 139,9 м2 (літ. «А-1»), будівля ремонтно-механічної майстерні
з прибудовами площею 751,2 м2. (літ. «Г»). Балансоутримувач –
Хмельницьке обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження:
вул. І. Франка, 53, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu. gov. ua. Дата оцінки – 31.05.2018. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки –
ФОП Камінський Сергій Миколайович. Подібними об’єктами відповідно
до додатка 2 до Положення є групи інвентарних об’єктiв, до складу яких
входять виробничо-складські будівлі та адміністративні приміщення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 4,0 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення). До участі у конкурсі
допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією
в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п.5 розділу 2 Положення:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток
5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг; а також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Тел.: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи
зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10-й годині в Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 30.05.2018
1. По об’єкту: об’єкт незавершеного будівництва – 35-квартирний будинок за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Айвазовського (П. Морозова), 1б, враховуючи вимоги п. 1 Розділу ІІІ Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), конкурс вважається
таким, що не відбувся.
2. По об’єкту: об’єкт малої приватизації державної власності – група інвентарних об’єктів АЗС № 3, що перебуває за адресою: м. Херсон, вул. Садова, 43,
переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта малої приватизації державної
власності. Вартість робіт – 4 000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності,
що відбувся 21.06.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні – будівлі майстерні з
гаражами площею 115,8 м2, що обліковується на балансі Головного управління
статистики у Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 44б визнано ТОВ «Поділля- Експерт». Вартість
надання послуг з оцінки – 3000,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання
послуг з оцінки – 10 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 11.06.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому
поверсі адміністративної будівлі Територіального сервісного центру № 7142
РСЦ МВС в Черкаській області (літ. А-3) площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Степана Бандери, 12, м. Умань,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім». Дата оцінки: 31.05.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1650,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому
поверсі адміністративної будівлі Територіального сервісного центру № 7144
РСЦ МВС в Черкаській області (літ. А-2) площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Василя Сергієнка, 4, м. КорсуньШевченківський, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім». Дата оцінки: 31.05.2018. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1800,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на першому поверсі двоповерхової прибудови А2 до адмінбудівлі загальною площею 140,23 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 39, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Сумська Анастасія Станіславівна. Дата оцінки:
31.05.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП «Гребченко М. П.». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1495,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення в п’ятиповерховому
корпусі лабораторії площею 49,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний
інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з
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оцінки: Благодійна організація «Благодійний фонд «Черкаська Рок-Студія». Дата
оцінки: 30.04.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП «Драник Г. В.». Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 1350,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 5 на першому поверсі двоповерхової
адмінбудівлі загальною площею 16,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Жаданенка, 4а, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Шаповалов О. С. Дата оцінки: 31.05.2018. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2500,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 18.06.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення вартості державної
частки відповідно до чинного законодавства. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій розміром 38,0224 % у статутному капіталі ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла» (код за ЄДРПОУ 31982410).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Тюмень-МедикоСміла». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20708, Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Мазура, 24/4. Статутний капітал товариства становить 6729095 грн. Платник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 31.05.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт».
Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 14995,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових підвальних приміщень (кімн.
№ 3 – 34,4 м2 та площі спільного користування – 17,16 м2) загальною площею
51,56 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне
комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Небесної Сотні, 31/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Компанія «МЕЛАГРЕЙН». Дата оцінки: 31.05.2018. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1850,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення майстерні площею 131,4 м2
та гаражні бокси площею 149,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Нечуя Левицького, 32/1,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Колеснік Валерій Миколайович.Дата
оцінки: 31.05.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М.П. Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 1490,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху чотириповерхової будівлі площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ПАТ «Державний ощадний банк України». Дата оцінки: 31.05.2018. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2700,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору першого поверху
п’ятиповерхової будівлі площею 39,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ГАРАНТБУДСЕРВІС ЛТД». Дата оцінки: 31.05.2018. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1700,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі площею 21,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП
«МАДАГАСКАР ТУР ТРЕВЕЛ Україна». Дата оцінки: 31.05.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1750,00 грн.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення триповерхової адміністративної будівлі площею 466,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта

оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Звенигородському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Віктора
Погорілого,1, м. Звенигородка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Відділ
культури і туризму Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області. Дата оцінки: 31.05.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 2600,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 23.05.2018
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення
відновної вартості для цілей оренди): ПП ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 48,07 м2 першого поверху двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Ріпкинському районі Чернігівської області та перебуває за адресою:
Чернігівська обл., смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 104 (вартість виконання
робіт з оцінки – 1890 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Радикал» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 16,8 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що
перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області
та перебуває за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14
(вартість виконання робіт з оцінки – 2160 грн, строк – 4 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
будівля гаража площею 44,6 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області та перебуває за адресою: Чернігівська
обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14 (вартість виконання робіт з оцінки – 1980
грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
Не відбувся конкурсний відбір у зв’язку з відсутністю заяв про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності та прийнято рішення про повторне
оголошення конкурсу по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 71,3 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7;
нежитлове приміщення площею 22,7 м2 на другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що мали відбутися 20.06.2018
У зв’язку з відсутністю заяв про участь не відбулися конкурсні відбори
суб’єктів оціночної діяльності по таких об’єктах:
нежитлове приміщення площею 71,3 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7;
нежитлове приміщення площею 22,7 м2 на другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14.
Прийнято рішення про повторне оголошення конкурсів по вищезазначених об’єктах.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що мали відбутися 25.06.2018
У зв’язку з відсутністю заяв про участь не відбулися конкурсні відбори
суб’єктів оціночної діяльності по таких об’єктах:
нежитлові приміщення загальною площею 204,7 м2 на першому поверсі
двоповерхової адмінбудівлі, що перебувають на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Талалаївському районі Чернігівської області, за
адресою: Чернігівська обл., смт Талалаївка, вул. Освіти, 38а;
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нежитлове приміщення загальною площею 16,0 м2 (кімн. № 404) четвертого
поверху дев’ятиповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі
Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39.
Прийнято рішення про повторне оголошення конкурсів по вищезазначених об’єктах.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися та мали відбутися 25.06.2018
У зв’язку з відсутністю заяв про участь не відбулися конкурсні відбори
суб’єктів оціночної діяльності по таких об’єктах:
об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля (гараж) загальною площею
148,4 м2 (Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Польова, 35);
об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля (колишній дитячий садок) загальною площею 236,6 м2 з водопроводом, що перебуває на балансі СТОВ «Линовицьке» (Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Линовиця, вул. І. Франка, 23а);
У зв’язку з надходженням лише однієї заяви про участь не відбулися конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності по таких об’єктах:
об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля (погріб) загальною площею
19,8 м2 (Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Журавка, вул. Набережна, 2а);
об’єкт малої приватизації – будівля майстерні загальною площею 252,3 м2
з майданчиком асфальтобетонним (Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 174);
об’єкт малої приватизації – будівля операторної загальною площею 67,6 м2
(Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 174);
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво лазні-пральні (на 20
місць), що перебуває на балансі ПАТ «Блок Агросвіт» (Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10);
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво прибудови до 108квартирного житлового будинку для роботи з дітьми (Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Заводська, 30);
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво магазину «Універсам»
(Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Миру, 19а);
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу
(Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Східна, 94);
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво котельні зі встановленим обладнанням (м. Чернігів, вул. Інструментальна, 14а);
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво клубу (Чернігівська
обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16).
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – приватизація
об’єктів шляхом продажу на аукціоні):
ПП «Аксіома» по об’єктах:
об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля площею 138,1 м2 , що перебуває на балансі ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» (Чернігівська
обл., Прилуцький р-н, смт Мала Дівиця, вул. Чернігівська, 51). Вартість виконання робіт з оцінки – 2200 грн, строк – 7 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво школи (Чернігівська
обл., Носівський р-н, с. Плоске, вул. Мірошника, 5-а). Вартість виконання робіт
з оцінки – 3870 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна;
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво житлового будинку,
що перебуває на балансі ДП «Ковальовський спиртовий завод» (Чернігівська
обл., Городнянський р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 6а). Вартість виконання робіт
з оцінки – 3870 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна;
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво житлового будинку,
що перебуває на балансі ДП «Ковальовський спиртовий завод» (Чернігівська
обл., Городнянський р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 9а). Вартість виконання робіт
з оцінки – 3870 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна;
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво будівель культурноспортивного призначення (Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Грабівка,
вул. Шкільна, 2а). Вартість виконання робіт з оцінки – 3870 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна;
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво 2-ї черги теплиці (Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 25). Вартість виконання робіт з
оцінки – 3440 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна;
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного
житлового будинку з господарським блоком (Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2). Вартість виконання робіт з оцінки – 3010
грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна;
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного
житлового будинку з господарським блоком (Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4а). Вартість виконання робіт з оцінки – 3010
грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна;
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного
житлового будинку з господарським блоком (Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Павлівка, вул. Нова, 20). Вартість виконання робіт з оцінки – 3010 грн,
строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна;
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво 12-квартирного житлового будинку (Чернігівська обл.,
м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, 21а). Вартість виконання робіт з оцінки – 4296 грн, строк – 10 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна;
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту – об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво школи (Чернігівська обл., Куликівський р-н,
с. Авдіївка, вул. Шкільна, 1). Вартість виконання робіт з оцінки – 4298 грн,
строк – 10 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна;
ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» по об’єкту – об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу (Чернігівська обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80). Вартість виконання робіт з оцінки – 3960 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна;
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного
житлового будинку з господарським блоком (Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 8). Вартість виконання робіт з оцінки – 3864 грн,
строк –10 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна;
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного
житлового будинку з господарським блоком (Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 9). Вартість виконання робіт з оцінки – 3864 грн,
строк – 10 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 20.06.2018
Термін Вартість
№ Назва об’єкта Площа, м2
Адреса об’єкта
вико- виконання
СОД – переможець нання,
з/п
оцінки
оцінки
робіт, грн
к/д
1 Нежитлове
76,4
м. Київ, вул. Желя- ТОВ «КОМПАНІЯ
2
2800
приміщення
бова, 8
«ЕКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ»
2 Частина даху
20,0
м. Київ, вул. Антоно- ПП «Фірма «Конкрет»
2
3200
вича, 180
3 Частина даху
20,0
м. Київ, вул. Антоно- ФОП Чебаков О. І.
2
3480
вича, 180
4 Частина даху
13,0
м. Київ, вул. Антоно- ПП «Гарант-Експерт»
2
3485
вича, 180
5 Нежитлове
69,2
м. Київ, бульв. Шев- ТОВ «Українські інно2
3800
приміщення
ченка, 56
ваційні консультанти»
6 Нежитлове
18,0
м. Київ, вул. Костян- ТОВ «Укрспецек2
2480
приміщення
тинівська, 68
сперт»
7 Нежитлове
21,0
м. Київ, вул. Політех- ТОВ «Фінансова
2
2780
приміщення
нічна, 14
будівельна компанія
«Фіско»
8 Нежитлове
115,8 м. Київ, вул. Є. Хар- ПП «ЕНЕРГОМАКС»
2
4490
приміщення
ченка (Леніна), 4
9 Нежитлове
117,8 м. Київ, вул. Волин- ТОВ «КОМПАНІЯ
2
3300
приміщення
ська, 47
«ЕКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ»
10 Нежитлове
16,1
м. Київ, вул. Попу- ТОВ «Укрспецек2
2480
приміщення
дренка, 54
сперт»
11 Нежитлове
17,9
м. Київ, бульв. Чоко- ФОП Рябченко О. М.
2
2700
приміщення
лівський, 13
12 Нежитлові при137,9 м. Київ, вул. Багго- ТОВ «Українські інно2
4000
міщення
вутівська, 27
ваційні консультанти»
13 Нежитлове
11,9
м. Київ, вул. Празь- ФОП Чебаков О. І.
2
2480
приміщення
ка, 5
14 Нежитлове
75,8
м. Київ, просп. Пе- ПП «Фірма «Конкрет»
2
4100
приміщення
ремоги, 50
15 Нежитлове
45,6
м. Київ, вул. Еспла- ТОВ «Українські інно2
3000
приміщення
надна, 4-6
ваційні консультанти»
16 Частина не22,5
м. Київ, вул. Верх- ТОВ «Українські інно2
2250
житлового приньоключова, 1/26
ваційні консультанти»
міщення

18 липня 2018 року

Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єкта Площа, м2
оцінки

17 Частина нежитлового приміщення
18 Нежитлове
приміщення
19 Нежитлове
приміщення

Адреса об’єкта
оцінки

СОД – переможець

2,0

м. Київ, просп. В.
ТОВ «УкрспецекЛобановського, 152а сперт»

12,2

м. Київ, вул. Бердичівська, 1
м. Київ, просп. Перемоги, 50

38,0

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ТОВ «КОМПАНІЯ
«ЕКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ»

Термін Вартість
виконання, виконання
робіт, грн
к/д
2
2200
2

2250

2

2550

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 25.06.2018
Термін
Вартість
№ Назва об’єкта Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки СОД – пере- виконан- виконання
з/п
оцінки
можець
ня, к/д робіт, грн
1 Нежитлові при70,8
м. Київ,
ТОВ «Сарос»
2
3900
міщення
вул. НемировичаДанченка, 2, корп. № 4
2 Нежитлове
93,5
м. Київ, вул. ПідТОВ «Фінансова
2
3620
приміщення
гірна, 1
будівельна компанія «Фіско»
3 Нежитлове
35,7
м. Київ,
ТОВ «Сарос»
2
3490
приміщення
вул. Солом’янська, 1
4 Нежитлове
16,9
м. Київ, просп. Пере- ФОП Рябченко
2
2750
приміщення
моги, 14
О. М.
5 Частина не1,0
м. Київ, вул. М. Раєв- ТОВ «Сарос»
2
2380
житлового приського, 23а
міщення
6 Частина не8,0
м. Київ, просп. А.
ТОВ «Сарос»
2
2470
житлового приГлушкова, 2а
міщення
7 Частина стіни
4,32
м. Київ,
ТОВ «Фінансова
2
2550
нежитлового
вул. Немировичабудівельна комприміщення
Данченка, 2, корпус
панія «Фіско»
№1
8 Нежитлові при202,1
м. Київ, вул. Фізкуль- ТОВ «Сарос»
2
4900
міщення
тури, 1, корпус № 6
9 Нежитлове
199,0
м. Київ, просп. Космо- ТОВ «Сарос»
2
4900
приміщення
навта Комарова, 1
10 Нежитлове
23,9
м. Київ, вул. ПопуПП «Експерт2
2600
приміщення
дренка, 54
Аналітик»
11 Частина даху
11,9
м. Київ, вул. А. Цедіка ПП «Експерт2
3540
та технічного
(3,0 та 8,9) (Е. Потьє), 8а
Аналітик»
поверху
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 03.07.2018
Назва об’єкта оцінки: частина даху адміністративної будівлі площею 25,0 м2
та частина двору площею 15,0 м2 за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. О.
Сибірцева, 17. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з оцінки – 2500 грн,
строк виконання – 3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 05.07.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Шаніна Василя Михайловича по об’єкту: асфальтований майданчик
площею 25,0 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Житомирській області та знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: нежитлові
приміщення площею 205,4 м2 будівлі (літ. А-2), що перебувають на балансі
Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та знаходяться за адресою: Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Європейська, 45а (вартість виконання – 1750,00 грн, строк
виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
ФОП Музичука Петра Олександровича по об’єкту: приміщення нежитлової
будівлі площею 102,8 м2, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Чуднівському районі Житомирської області та знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 132
(вартість виконання – 1700,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 26.06.2018
Для проведення незалежної оцінки:
об’єкта незавершеного будівництва – 40-квартирного житлового будинку,
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт Кольчино, вул. Фрідяшівська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 1, з метою приватизації
об’єкта малої приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Абдумананова Б. В. на
таких умовах: вартість послуг з оцінки – 3800 грн, термін виконання – 5 днів;
об’єкта незавершеного будівництва – м’ясокомбінату, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська,
б/н, з метою приватизації об’єкта малої приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності
ПП «Експерт – Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 6000 грн,
термін виконання – 7 днів;
об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – виробничих приміщень (літ. А) площею 35,4 м2, місцезнаходження об’єкта: 90300,
Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Лейзмана, 4а, з метою приватизації
шляхом викупу балансоутримувачем переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності ТОВ «Рiалті-О» на таких умовах: вартість послуг з оцінки –
2400 грн, термін виконання – 7 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 26.06.2018
Для проведення незалежної оцінки:
об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – групи
інвентарних об’єктів у складі: гребля (позиція за планом І) площею 982,8 м2
за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Вільшани, 231 «А»; відстійник первинний (позиція за планом І) площею 7,2 м2 за адресою: Закарпатська
обл., Хустський р-н, с. Противень,760; пісколовка горизонтальна з пропускною здатністю 20 л/с площею 2 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський
р-н, с. Противень; будівля хлораторної установки з двома біофільтрами відстійників (літ.А), площею 25 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н,
с. Противень,760; нагірна канава № 1 над зрівняльною шахтою (позиція за
планом № 1) площею 132,0 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н,
с. Противень,747 «Е»; нагірна канава № 2 нижче рівня зрівнювальної шахти (позиція за планом № 2) площею 132,0 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський
р-н, с. Противень,747 «Є»; кювет над будівлею дросельних затворів (позиція за
планом № 3) довжиною 45,0 пог. м за адресою: Закарпатська обл., Хустський
р-н, с. Противень,747 «Ж»; відстійник будівлі ГЕС (позиція за планом № І) площею 4,0 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «Г»;
відвідний канал (позиція за планом № ІІ) площею 827,2 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «Г»; аварійний скид з колекторного
приміщення (позиція за планом № ІІІ) площею 30,0 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «Г»; намулові площадки (позиція за
планом № І-ІІІ) у кількості 3 штуки площею 19,6 м2 кожна, загальною площею
58,8 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «В»;
будівля біофільтра з двома радіальними відстійниками (літ. Б) площею 53,9 м2
за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «В»; будівля
хлораторної установки ( літ. А) площею 21,4 м2 за адресою: Закарпатська обл.,
Хустський р-н, с. Противень,747 «В»; міст через швидкотік площею 75,7 м2 за
адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «Д»; сарай біля
клубу ТРГЕС (літ. А-1) площею 52,5 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський
р-н, с. Противень,732 «а», з метою приватизації шляхом викупу балансоутримувачем переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ДП
«Європейський центр консалтингу та оцінки» на таких умовах: вартість послуг
з оцінки – 39 500 грн, термін виконання – 12 днів;
об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – групи
інвентарних об’єктів у складі: виробничі приміщення (літ. А) площею 50,5 м2

за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, смт. Середнє, вул. Закарпатська, 130 «А»; водозабір біля плотини (літ. Б) площею 96,9 м2 за адресою:
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22 «а»;
збір головного вузла (літ. А) площею 29,7 м2 за адресою: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22 «а»; рісберна плотини с.
Кам’яниця Ужгородської ГЕС (позиція за планом V) за адресою: Закарпатська
обл., Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22 «а»; -плотина головного
вузла (літ. В) площею 1148,3 м2 за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22 «а»; паводковий водозлив поз. VII та поз.
VI – аварійний водоскид Оноківської ГЕС площею 264,0 м2 за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Оноківці, вул. Енергетиків, 17 «б»; сміттєутримуюча решітка водозабору турбінами ОнГЕС за адресою: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, с. Оноківці, вул. Енергетиків, 17; сміттєутримувач решітка
водозабору гідротурбін УжГЕС за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с. Оноківці, вул. Електрозаводська, 4 «б», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н та м. Ужгород, з метою приватизація шляхом
викупу балансоутримувачем переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ДП «Європейський центр консалтингу та оцінки» на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 39 500 грн, термін виконання – 12 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 27.06.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ФОП Добрун Анатолій Павлович на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень загальною площею 569,2 м2 триповерхової будівлі
лабораторно-побутового корпусу (Літ. М, інв. № 13281), а саме: № І, площею
16,0 м2 першого поверху, № ІІІ, з № 201 до № 204 включно, № 207, 208, з № 214
до № 217 включно площею 356,2 м2 другого поверху, № V, з № 301 до № 311
включно, з № 338 до № 342 площею 197,0 м2 третього поверху. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Бердянського морського порту). Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання
робіт з оцінки об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення № 1 (у складі
приміщень № 1, 3) першого поверху одноповерхової будівлі (Літ. Д-1) загальною
площею 42,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. О. Невського, 83. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний
заклад «Мелітопольський професійний аграрний ліцей». Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів
від дати підписання договору;
Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення № 8 загальною площею 4,0 кв м першого
поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (Літ. А). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Східний, 19/2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету». Вартість виконання робіт з
оцінки – 2700 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору;
ТОВ Центр «Бізнесінформ» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень загальною площею 87,4 м2 будівлі Літ. А-11, реєстровий
номер 02360576.31.АААДЕЕ919, а саме: нежитлового приміщення № 23 площею 49,4 м2, № 27 площею 12,5 м2, частини приміщення № 24 площею 3,5 м2
та частини приміщення № 22 площею 22,0 м2 цокольного поверху будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 75. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів від дати підписання договору;
ФОП Жиров Андрій Костянтинович на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлові приміщення № 63, № 65 першого поверху учбового корпусу № 2 –
гуртожитку (літ. Е-6, реєстровий номер 0540256.3.ТМЯВЖЮ026) загальною площею 31,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. НемировичаДанченка/ Гастелло,71/46. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
металургійний коледж (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00193588) Запорізької
державної інженерної академії (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05402565).
Вартість виконання робіт з оцінки – 2700 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4
календарних дні від дати підписання договору;
ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 34 загальною площею 250,8 кв м,
першого поверху будівлі гуртожитку (літ. Б-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Уральська,1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди підприємством із суб’єктом господарювання. Балансоутримувач майна: ДП МОУ «Запорізький автомобільний ремонтний завод»
(військова частина А 0652). Вартість виконання робіт з оцінки – 2700 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
ФОП Гончар Олена Володимирівна на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: будівлі військомату Літ. А-3, реєстровий номер 1239559.82.ААББАА726, площею 1369,7 м2; будівлі гаража Літ. Б, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ222,
площею 45,9 м2.; будівлі гаража Літ. В, реєстровий номер 239559.82.ААВАВГ223,
площею 19,3 м2; будівлі гаража Літ. Г, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ224, площею 55,1 м2; будівлі гаража Літ. И, реєстровий номер 1239559.82.
ААВАВГ225, площею 28,7 м2; навісу Літ. Д, реєстровий номер 1239559.82.
ААВАВГ226, площею 6,3 м2; навісу Літ. З, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ227, площею 28,6 м2; огорожі, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ228
(огорожа № 1 площею 19,6 м2; воріт № 2 площею 10,2 м2; огорожі № 3 площею
29,4 м2; воріт № 4 площею 9,4 м2; огорожі № 5 площею 70,8 м2; огорожі № 6
площею 65,2 м2; огорожі № 7 площею 32,8 м2; огорожі № 8 площею 21,2 м2;
хвіртки 1 од.; огорожі № 10 площею 20,3 м2); замощення, реєстровий номер
1239559.82.ААВАВГ229, (замощення (асфальтове) І площею 1059,0 м2; замощення (плити) ІІ площею 37,0 м2; замощення (асфальтобетон) ІІІ площею
495,0 м2), що не увійшов до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд» у процесі
приватизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів,
20. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 700 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, для проведення незалежної
оцінки майна, що відбулися 06.07.2018
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 №47), переможцем
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано – ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди:
нежитлове приміщення площею 8,2 м2 на дванадцятому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Глинки, 2, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України
і в оперативному управлінні (користуванні) Кропивницької об’єднаної державної податкової інспекції, з метою продовження дії договору оренди, вартість
робіт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
частина башти зв’язку та її оглядова площадка площею 6,0 м2 за адресою:
Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Юрія Бутусова (Панфіловців), 22б, що перебуває на балансі Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області, з метою продовження дії договору оренди,
вартість робіт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.07.2018
1. Об’єкт незавершеного будівництва – трансформаторна підстанція. Львівська обл., Бродівський р-н, за межами с. Лагодів, урочище Шкільне, 1. Мета
оцінки – визначення вартості ліквідації з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1680 грн.
2. Об’єкт соціально-культурного призначення – база відпочинку «Гребенів»
(два дерев’яних щитових будиночки). Львівська обл., Сколівський р-н, с. Гребенів. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2200 грн.
3. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 249,4 м2 на першому
та п’ятому поверхах п’ятиповерхової будівлі. м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт –
3 к/д. Вартість робіт – 980 грн.
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4. Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 37,2 м2 на першому
поверсі п’ятиповерхової будівлі. м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
5. Вбудоване нежитлове приміщення (№ 331) на шостому поверсі будівлі
загальною площею 50,4 м2. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1670 грн.
6. Вбудовані нежитлові приміщення (№ 262 – 264) на п’ятому поверсі будівлі
загальною площею 50,2 м2. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна
група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
7. Вбудовані нежитлові приміщення (кімн. № 137, 138, 139) загальною площею 67,8 м2 на другому поверсі двоповерхового виробничого корпусу № 1.
м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання
робіт – 2 к/д Вартість робіт – 1500 грн.
8. Вбудоване нежитлове приміщення (на поверховому плані № 8) загальною
площею 40,6 м2 поверсі чотириповерхової будівлі адміністративного корпусу.
м. Львів, вул. Д. Апостола, 9а Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкта оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 998 грн.
9. Нежитлові вбудовані приміщення площею 132,1 м2 у будівлі. м. Львів,
вул. Кушевича, 5 Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2750 грн.
10. Вбудовані нежитлові приміщення (№ 1, 3-8, 14-21) у виробничій будівлі
(літ. «Б-1») загальною площею 437,2 м2. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета
оцінки – продовженя договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «НК «Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 992 грн.
11. Частина нежитлового приміщення на першому поверсі стоматологічного медичного центру загальною площею 1,5 м2. м. Львів, вул. Пекарська, 69а.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкта оціночної
діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1670 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошених на 04.07.2018
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Пастера, 42. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): червень-липень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Антоненко Наталія Борисівна (ЄДРПОУ 2443616746);
тел.: 0503164008, 0971270801.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху площею 31,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
вищий навчальний заклад «Одеський коледж економіки, права та готельноресторанного бізнесу». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Троїцька, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): червень-липень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «Полінаст-Дент» (код за ЄДРПОУ 37352196); тел. 050-333-07-49, Слава,
Олексій Олександрович.
3. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля на першому поверсі учбового
корпусу № 4 (інв. № 1031032183) загальною площею 2,00 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Матросова, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди . Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червеньлипень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Краснянський
Олег Миколайович (код за ЄДРПОУ 3106709693); тел.: 0977992522.
4. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля на першому поверсі учбового
корпусу № 2 загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень-липень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Краснянський Олег Миколайович
(код за ЄДРПОУ 3106709693); тел.: 0977992522.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху загальною
площею 52,44 м2 у двоповерховому будинку учбового корпусу (інв. № 10300012)
загальною площею 52,44 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 3/5. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди . Телефон замовника конкурсу 0487315028, , телефакс замовника конкурсу 0487315029, 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. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «ПЕГАС 2011»
(код за ЄДРПОУ 37477521); тел. 787-77-62.
6. Назва об’єкта оцінки: частина площі коридору учбово – лабораторного корпусу № 2 (інв. № 1031007712), загальною площею 4 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Львівська, 15.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкту для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу 0487315028, телефакс замовника конкурсу 0487315029, 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. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «Чайкофф» (код за ЄДРПОУ 37947793); тел. 0633954434 Денис.
7. Назва об’єкта оцінки: частина площі вестибуля адміністративного корпусу,
блок «Б» (інв. № 10310032) загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова, 34. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 0487315028,
телефакс замовника конкурсу 0487315029, 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.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «Чайкофф» (код за ЄДРПОУ 37947793); тел. 0633954434 Денис.
8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху, яка розташована в пятиповерховому гуртожитку № 3, загальною площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Героїв прикордонників, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень-червень. Інформація про особу – платника робіт з
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оцінки: ФОП Рябуха Олександр Миколайович (код за ЄДРПОУ 2893411351);
тел.: 067-482-82-61
9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху, яка розташована в пятиповерховому гуртожитку № 1, площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Черняховського, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травеньчервень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Рябуха Олександр
Миколайович (код за ЄДРПОУ 2893411351); тел.: 067-482-82-61
10. Назва об’єкта оцінки: бетонне покриття пішохідних доріжок (парники) –
133,5 м2; ґрунтова ділянка (насип ґрунт під стел між дор) – 214,5 м2; щебеневий
майданчик – 50,0, загальною площею 398,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій
ім. В. П. Чкалова» МОЗУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 85. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): травень-червень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Лавренюк Валентина Олексіївна (код за ЄДРПОУ 1997316169); тел.:
067-556-77-40; info@vashsad.ua.
11. Назва об’єкта оцінки: необоротні активи ЦМК ДПП «Нефон». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Мрія-2». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 65078, м. Одеса, вул. В. Терешкової, буд. 21.
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості необоротних активів з метою розірвання договору оренди ЦМК ДПП «Нефон» від 19.07.2004.
Телефон замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029. Електронна адреса
замовника конкурсу: Infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності ( коди КВЕД) суб’єкта господарювання
Код КВЕД
Види діяльності
55
90
Діяльність інших засобів тимчасового розміщення
81
10
Комплексне обслуговування об’єктів
68
20
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого
майна
87
90
Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами).
Основні засоби (група)
Кількість
103
3
104
16
105
5
106
2
109
8
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
120535,00 грн.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 01.01.2018
103
505,3
104
0,00
105
0,00
106
0,00
109
0,00
Кількість земельних ділянок: 3. 1. Розмір земельної ділянки – 0,9024 га.
Місце розташування земельної ділянки: 65016, м. Одеса, вул. Костанді,
буд. 33.
Цільове призначення земельної ділянки: Е.07.01. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 5349927,02.
2. Розмір земельної ділянки – 0,0812 га. Місце розташування земельної
ділянки 65078, м. Одеса, вул. В. Терешкової, буд. 21. Цільове призначення
земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 2273,26.
3. Розмір земельної ділянки – 0,0242 га. Місце розташування земельної ділянки 65000 м. Одеса, вул. Базарна, буд. 92б. Цільове призначення земельної
ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 4557,14.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: (так, ні) ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «Мрія-2», директор Шаманська Олена Федорівна,
тел. 765-42-36.
Конкурси з відбору СОД не відбулися у зв’язку із відсутністю претендентів
(не надійшло жодної заяви, або надійшла лише одна заява від одного претендента). Голова Комісії з відбору СОД прийняв рішення щодо повторного оголошення конкурсів СОД. Дата оголошення буде визначена додатково.
По нижчезазначених об’єктах переможцями конкурсів визнано:
1. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення у будинку морвокзалу на 7-му рівні та частина даху будівлі морвокзалу
загальною площею 26,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. 5500,00 грн, 7 календарних днів.
2. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: виділена частина приміщення на технічному поверсі адміністративного корпусу (інв. № 10310001) загальною площею 18,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Науководослідна установа «Український науковий центр екології моря» (УКРНЦЕМ). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 89. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди. 5500,00 грн, 7 календарних днів.
3. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: технічна територія у
вигляді облаштованого бетонового майданчика (інв. № 087431) площею 12 м2;
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андріївського, 2. 5500,00 грн, 7 календарних днів.
4. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф. Назва об’єкта оцінки:
нежитлові приміщення першого поверху площею 32,8 м2 та підвальні приміщення площею 171,5 м2, загальною площею 204,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України в
Ізмаїльському районі Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м.
Ізмаїл, пр. Суворова, 28. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
6630,00 грн, 7 календарних днів.
5. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф. Назва об’єкта оцінки:
вбудоване приміщення у будівлі блока службових приміщень 2-го вантажного
району (інв. № 1192) загальною площею 18,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ренійська філія Державного підприємства «Адміністрація
морських портів України» (Адміністрація Ренійського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. 6630,00 грн, 7 календарних днів.
6. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф. Назва об’єкта оцінки:
приміщення матеріального складу за літ. «Н» (2-й поверх) каб. № 202 – 4,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство
«Морський торговельний порт Усть-Дунайськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки 68300, м. Кілія Одеської області, вул. Портова, 4. Мета проведення оцінки
для укладення договору оренди державного нерухомого майна. 6630,00 грн,
7 календарних днів.
7. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
нежитлові приміщення № 1-18; 1-19; 1-20 загальною площею 38,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Комінтернівський р-н, смт Чорноморське, вул. Гвардійська, 36/50. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. 5800,00 грн, 5 календарних днів.
8. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху клубу загальною
площею 39,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: Санаторій «Одеса» СБ України. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 65067, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52. Мета проведення незалежної оцінки: право укладення договору оренди нерухомого військового
майна. 5200,00 грн, 10 календарних днів.
9. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: бетонне покриття пішохідних доріжок (парники) – 133,5 м2;
ґрунтова ділянка (насип ґрунт під стел між дор) – 214,5 м2; щебеневий майдан-

чик – 50,0, загальною площею 398,00 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В.
П. Чкалова» МОЗУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький
бульвар, 85. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 6000,00
грн, 5 календарних днів.
10. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адміністративно-технічного призначення (адміністративно-технічні) загальною площею 222,8 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Санаторій «Одеса» СБ
України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65067, м. Одеса, вул. Французький
бульвар, 52. Мета проведення незалежної оцінки: на право укладення договору
оренди нерухомого військового майна. 6600 грн, 10 календарних днів.
11. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта оцінки: теплиця з блоком адмін-допоміжних приміщень та складській корпус загальною площею 1752,10 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В.
П. Чкалова» МОЗУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький
бульвар, 85. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 29000,00
грн, 10 календарних днів.
12. ПП «АРКАДА ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки:
частина нежитлового приміщення другого поверху швейного цеху площею
10,23 м2 та частина покрівлі площею 5,28 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки Державне підприємство «Підприємство. Державної кримінальновиконавчої служби України (№ 74)». Місцезнаходження об’єкта оцінки м. Одеса,
вул. Люстдорфська дорога, 15. Мета проведення оцінки: передача в об’єкта
оренду. 4250,00 грн, 10 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбулися 05.07.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 137,7 м2 на третьому поверсі 24/100 частки адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Управління фінансів Волочиської районної державної адміністрації Хмельницької області та розташована за
адресою: вул. Незалежності, 88, м. Волочиськ, Хмельницька обл., визнано ФОП
Паніка Юрія Олександровича. Вартість надання послуг з оцінки – 2200,00 грн
(без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди –
частина приміщення коридору площею 1,0 м2 на першому поверсі учбового
корпусу, що обліковується на балансі Хмельницького політехнічного коледжу
Національного університету «Львівська політехніка» та розташований за адресою: вул. Зарічанська, 10, м. Хмельницький, визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00 грн (без урахування
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі бібліотечного корпусу, що
обліковується на балансі Хмельницького національного університету та розташований за адресою: вул. Кам’янецька, 110/1, м. Хмельницький, визнано ФОП
Паніка Юрія Олександровича. Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00 грн
(без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди –
приміщення загальною площею 43,2 м2 на п’ятому поверсі адміністративного
будинку, що обліковується на балансі Хмельницького обласного управління
водних ресурсів та розташоване за адресою: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький, визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість надання послуг з
оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсів відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбувся 05.07.2018
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Федоренко Алла Анатоліївна. Назва об’єкта оцінки: об’єкт окремого майна – зовнішньомайданчикові електромережі, а саме: кабельна лінія на напругу 10кВ від ТП-234 до ТП-233 довжиною
430 м та кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м за
адресою: м.Чернівці, просп. Незалежності, 106, що перебувають на позабалансовому рахунку ТДВ «Холодпродконтракт». Мета проведення оцінки: приватизація
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Вартість та строк виконання робіт: 6500
(шість тисяч п’тсот) гривень та 17 (сімнадцять) календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: фізична особа – підприємець
Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки: об’єкт окремого майна –
виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А’) площею 1085,60 м2
(м. Чернівці, вул. Прутська, 10а), що перебуває на позабалансовому рахунку
ТОВ «Машзавод». Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на
аукціоні з умовами. Вартість та строк виконання робіт: 6400 (шість тисяч чотириста) гривень та 20 (двадцять) календарних днів.
3. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва
об’єкта оцінки: об`єкт незавершеного будівництва – дитяча установа (Чернівецька
обл., Хотинський р-н, с. Анадоли, вул. Яцюка). Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами. Вартість та строк виконання робіт:
9500 (девять тисяч п’ятсот) гривень та 15 (п’ятнадцять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які мали відбутися 04.07.2018
У зв’язку з відсутністю заяв про участь не відбулися конкурсні відбори
суб’єктів оціночної діяльності по таких об’єктах:
1) нежитлові приміщення загальною площею 26,67 м2 першого поверху
будівлі гуртожитку, що перебувають на балансі ДПТНЗ «Ічнянський професійний аграрний ліцей» та знаходяться за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня,
вул. Воскресінська, 23;
2) нежитлове приміщення площею 27,72 м2 на четвертому поверсі будівлі
лікарні (з поліклінікою), що перебуває на балансі ДУ «Територіальне медичне
об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області» та
знаходиться за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 217;
3) приміщення магазину № 2 площею 93,3 м2 що перебуває на балансі ДП
«Торговий дім «Сіверщина» та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 37.
Прийнято рішення про повторне оголошення конкурсів по вищезазначених об’єктах.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 04.07.2018
Термін
Вартість
№
Назва об’єкта
ПлоСОД – пере- виконанвиконання
з/п
оцінки
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки
можець
ня, к/д робіт, грн
1 Нежитлове приміщення
2 Нежитлове приміщення
3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлове приміщення
5 Нежитлові приміщення

6 Частина чаші стадіону та місце при
виході зі стадіону
7 Нежитлове приміщення
8 Частина нежитлового приміщення
9 Нежитлове приміщення – об’єкт
культурної спадщини
10 Нежитлове приміщення
11 Частина нежитлового приміщення
12 Нежитлові приміщення
13 Нежитлові приміщення
14 Нежитлові приміщення
15 Нежитлове приміщення
16 Нежитлове приміщення

29,5

м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а
м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
19,20 м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
18,5 м. Київ, просп. Перемоги, 50
197,7 м. Київ,
вул. ЛебедєваКумача, 7а
14,0 м. Київ, вул. Велика
(11,0 та Васильківська, 55
3,0)
41,9 м. Київ, вул. Васильківська, 1, корпус № 6
2,0
м. Київ, вул. Дегтярівська, 49
4,7
м. Київ, вул. Городецького, 1-3\11
12,0

70,8
7,0
121,5

ФОП Острик
Т. В.
ПП «ДУАНТ»

2

2850

2

2980

ПП «ГарантЕксперт»
ФОП Острик
Т. В.
ФОП Щаслива
Н. З.

2

2985

2

2430

2

4950

ФОП Чебаков
О. І.

2

4980

ПП «ДУАНТ»

2

3580

ПП «ЕНЕРГОМАКС»
ПП «ГарантЕксперт»

2

2490

2

2985

2

3250

2

2380

2

3565

ПП «ДУАНТ»

2

4690

ПП «ДУАНТ»

2

3690

ФОП Щаслива
Н. З.

2

2250

ПП «ДУАНТ»

2

3300

м. Київ, вул. Дегтярів- ПП «ДУАНТ»
ська, 49г
м. Київ, вул. Клавдіїв- ПП «ДУАНТ»
ська, 22
м. Київ, вул. Кіото, 27 ПП «ДУАНТ»

1069,60 м. Київ, просп. Перемоги, 14
294,6 м. Київ, вул. М. Раєвського, 36
12,0 м. Київ, вул. Преображенська (І. Клименка), 2
66,2 м. Київ, вул. Преображенська (І. Клименка), 6
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приватизації

виВчаємо попит
Перелік потенційних об’єктів оренди державного майна,
які в процесі приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, але обліковуються на їх балансі
(позабалансових рахунках інших юридичних осіб, яким було передано майно у зв’язку з ліквідацією господарських товариств),
та перебувають в управлінні Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
№
з/п

Контактний телефон відповідального співробіт ника

Балансоутримувач

Центральний склад,
навіс №2

Інформація щодо потенційного об’єкта оренди
Місцезнаходження
Пропозиції щодо використання
Характеристика
Область
Детальна адреса
Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області
Вінницька
Вінницька обл., Тростянецький р-н, Для розміщення складського приО’бєкт розташований на території колишнього ВАТ, промислова зона
м. Ладижин, вул. Промислова, 9
міщення
м. Ладижин. Відстань до центру міста орієнтовно 7 км. Стан задовільний

Майстерня МЗМ

Вінницька

Вінницька обл., Тростянецький р-н,
м. Ладижин, вул. Промислова, 9

Використання за призначенням, роз- Об’єкт розташований на території колишнього ВАТ, промислова зона
міщення складських приміщень
м. Ладижин. Відстань до центру міста орієнтовно 7 км. Стан задовільний

363,4

Лазня з тамбуром та
вхідним майданчиком
Будинок для сезонних
працівників
Будинок для сезонних
працівників

Вінницька

Використання за призначенням

Одноповерхова будівля 1980р, розташована в межах населеного пункту,
поруч з територією ПрАТ.
Двоповерхова будівля, 1987р. Об’єкт знаходиться на території ПрАТ. Стан
задовільний
Двоповерхова цегляна будівля, 1984р. Об’єкт знаходиться в межах села.
Стан задовільний

176,3

ПрАТ «Сад України»

Будинок для сезонних
працівників

Вінницька

Двоповерхова цегляна будівля, 1987р. Об’єкт знаходиться в межах села.
Стан задовільний

670,0

371848

ВАТ «Удицький цукровий завод»

Нежитлові приміщення
їдальні-кулінарії

Вінницька

Вінницька обл., Піщанський р-н, с.
Дмитрашківка, вул. Садова, 4
Вінницька обл., Піщанський р-н, с.
Дмитрашківка, вул. Садова, 4а
Вінницька обл., Піщанський р-н, с.
Миколаївка, вул. Лесі Українки (Комсомольська), 26
Вінницька обл., Піщанський р-н, ст.
Попелюхи, вул. Тараса Григоровича
Шевченка (Леніна), 66
Вінницька обл., Теплицький р-н, с.
Удич, вул. 1 Травня, 3

371848

ВАТ «Удицький цукровий завод»

Нежитлова будівля пром- Вінницька
магазину з прибудовою

ВАТ «Удицький цукровий завод»

Будівля бурякопункту

Вінницька

Код за ЄДРПОУ

Назва

Назва

1

Мазур Д. М. 55-08-12

121790

2

Мазур Д. М. 55-08-12

121790

3

Мазур Д. М. 55-08-12

414316

ВАТ «Ладижинське електромонтажне підприємство №9» «ЕПЗМ»
(ліквідовано)
ВАТ «Ладижинське електромонтажне підприємство №9» «ЕПЗМ»
(ліквідовано)
ПрАТ «Сад України»

4

Мазур Д. М. 55-08-12

414316

ПрАТ «Сад України»

5

Мазур Д. М. 55-08-12

414316

ПрАТ «Сад України»

6

Мазур Д. М. 55-08-12

414316

7

Мазур Д. М. 55-08-12

8

Вінницька
Вінницька

9

Мазур Д. М. 55-08-12

371848

10

Мазур Д. М. 55-08-12

33553089

ТОВ «Альба-Трікс»

Їдальня з обладнанням

Вінницька

11 Мазур Д. М. 55-08-12

5466789

ВАТ «Вендичанський цегельний за- Їдальня з обладнанням
вод» (ліквідовано)

Вінницька

12

Мазур Д. М. 55-08-12

1267863

ПрАТ «Вінницький завод «Будмаш» Будівля прохідної

Вінницька

13

Мазур Д. М. 55-08-12

371661

Вінницька

14

Мазур Д. М. 55-08-12

31187853

15

Мазур Д. М. 55-08-12

31187853

16

Мазур Д. М. 55-08-12

374025

17

Мазур Д. М. 55-08-12

385307

ВАТ «Кам’яногірський цукровий за- Будівля колишньої пошти
вод» (ліквідовано)
ТзОВ «Юзефо-Миколаївська АПК» Одноповерхова будівля лазні та відділення
зв’язку
ТзОВ «Юзефо-Миколаївська АПК» Одноповерхова адміністративна будівля АТЦ
ПАТ «Ямпільський консервний
Приміщення їдальні
завод»
СВАТ «Гонорівське» (ліквідовано) Лазня

18

Мазур Д. М. 55-08-12

448195

СТОВ «Пляхівське»

19

Мазур Д. М. 55-08-12

448195

СТОВ «Пляхівське»

Частина вбудованих при- Вінницька
міщень в будівлі пошти і
ощадкаси
Будинок побуту
Вінницька

20

Мазур Д. М. 55-08-12

2129063

АП НВП «Візит»

Будівля лазні

Вінницька

21

Мазур Д. М. 55-08-12

4326490

Тесівська сільська рада

Будівля лазні

Вінницька

22

Мазур Д. М. 55-08-12

4331395

Юрківська сільська рада

Пошта в будинку для
приїжджих

Вінницька

23

Мазур Д. М. 55-08-12

4327904

Китайгородська сільська рада

Вінницька

24

Мазур Д. М. 55-08-12

385520

ПАТ»Вищеоль-чедаївське»

Нежитлові вбудовані
приміщення будівлі будинку побуту
Будівля лазні

25

Мазур Д. М. 55-08-12

20119134

ТОВ «Шанс»

Ларьок

Вінницька

26

Мазур Д. М. 55-08-12

373965

ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод»

Їдальня з обладнанням

Вінницька

27

Мазур Д. М. 55-08-12

371630

ВАТ «Деребчинський цукровий за- Вбудовані приміщення в Вінницька
вод» (ліквідовано)
будинок побуту

Вінницька
Вінницька
Вінницька
Вінницька

Вінницька

Розміщення приїжджої
Розміщення приїжджої
Розміщення приїжджої

Нежитлові приміщення їдальні-кулінарії 1936 р. в., прибудовані до будівлі
гуртожитку. Об’єкт розташовано в периферійній зоні селища, відстань до
центру села 600 метрів. Потребує проведення ремонтних робіт
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Здійснення торівлі промисловими та Одноповерхова будівля з прибудовою, 1926р. Об’єкт розташовано в
Удич, вул. 9 Травня, 4
продовольчими товарами
периферійній зоні селища, відстань до центру села 600 метрів. Стан задовільний
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Розміщення складського приміщення Одноповерхова будівля, 1968р. Об’єкт розташовано в периферійній зоні
Удич, вул. 1 Травня, 1
селища, відстань до центру села 1 км. Потребує проведення ремонтних
робіт
Вінницька обл., Жмеринський р-н, Використання за призначенням
Приміщення їдальні знаходиться на першому поверсі 2-поверхової цеглям. Жмеринка, вул. Асмолова, 50
ної будівлі 1984 року побудови, на території колишнього ВАТ «Жмеринське
АТП 10570». Вхід до Об’єкта з території підприємства.
Вінницька обл., Могилів-Подільський Використання за призначенням
Одноповерхова будівля, 1975р. Розташована на території колишнього
р-н, смт. Вендичани, вул. ВінницьВАТ, потребує проведення ремонтних робіт
ка, 17
м. Вінниця, вул. Гонти, 30
Здійснення виробництва, складські Двоповерхова цегляна будівля з прибудовами, розташована в перифеприміщення
рійній частині міста Вінниці, стан задовільний. Відстань до центру міста
близько 8 км.
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Інше використання майна
Одноповерхова будівля. Розташована в центральній частині села, стан
Кам’яногірка, вул. Центральна, 1
задовільний
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Використання за призначенням, інше Об’єкт розташований за територією заводу, стан задовільний
Широка Гребля, вул. Заводська, 2
використання
Вінницька обл., Козятинський р-н, с.
Широка Гребля, вул. Заводська, 4а
Вінницька обл., Ямпільський р-н,
м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6
Вінницька обл., Піщанський р-н, с.
Гонорівка, вул. Центральна, 2
Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Пляхова, вул. Подільська (Радянська), 9
Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Пляхова, вул. Подільська (Радянська), 7а
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с.
Колибабинці, вул. Сойнікова, 1а
Вінницька обл., Літинський р-н, с.
Іванівці, вул. Слобідська,30
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с.
Юрківка, вул. Незалежності(50-річчя
Жовтня), 1
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с.
Кам’яногірка, вул. Центральна, 85

Розміщення їдальні, кафе

424,1

655,8
633,3

281,8
153,4
158,9
312,6
319,0
114,1
40,7
208,6

Інше використання майна

Об’єкт розташований на території заводу, стан задовільний

63,2

Використання за призначенням

Одноповерхова будівля, 1970р., прибудована до контори. Вхід до Об’єкту
з території підприємства. Стан можна вважати задовільним.
Одноповерхова будівля, 1960р., розташована на околиці села. Стан задовільний
Об’єкт розташовано в межах села, стан задовільний

308,8

Використання за призначенням
Розміщення торгівлі

71,3
18,335

Розміщення торгівлі

Одноповерхова будівля 1989р., розташована в межах села. Стан задовільний

Використання за призначенням

Одноповерхова будівля, розташована на околиці села. Стан задовільний

82,2

Використання за призначенням

Одноповерхова будівля, 1991р., розташована в центральній частині села

99,8

За призначенням, або інше використання

Об’єкт розташований в межах населеного пункту, стан задовільний

78,14

Здійснення торгівлі

Приміщення у двоповерховій будівлі будинку побуту, стан задовільний
Об’єкт розташований у центрі села

142,68

Одноповерхова будівля, 1969р. Об’єкт розташовано в периферійній зоні
села, відстань до центру села 1 км

137,0

Вінницька обл., МурованокурилоВикористання за призначенням
вецький р-н, с. Обухів, провул.
Робітничий, 8А
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Здійснення торгівлі
Криштопівка, вул. Жовтнева, 8а
Вінницька обл., Могилів-Подільський Використання за призначенням
р-н, м. Могилів-Подільський, вул.
Дністровська, 60
Вінницька обл., Шаргородський
р-н, с. Деребчин, вул. Заводська
(Леніна), 9

Площа, м2

Розміщення торгівлі, банку, аптеки

Одноповерхова будівля, 1961р. Об’єкт розташовано в межах села

111,1

18,0

Одноповерхова окремо розташована будівля, знаходиться на території
ПАТ, стан можна вважати задовільним. Обладнання їдальні 7 одиниць
(касовий апарат, холодильний шкаф, електрокотел-2од., електросковорода, прилавок, м’ясорубка, знаходиться в приміщенні їдальні, морально
застаріле
Частина приміщень на І поверсі, частина на ІІ поверсі, підвал в двоповерховому будинку побуту. Об’єкт знаходиться в центральній частині села,
стан задовільний

355,12

903,27

Перелік потенційних об’єктів оренди державного майна,
які в процесі приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, але обліковуються на їх балансі
та перебувають в управлінні Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області, станом на 30.06.2018
Балансоутримувач
№ Контактний телефон відповіз/п
дального співробітника
Код за ЄДРПОУ
Назва
1

Назва

(05322) 608169 - оренда,
(0532) 500612 - управління
(05322) 608169 - оренда,
(0532) 500612 - управління

372210

3

(05322) 608169 - оренда,
(0532) 500612 - управління

845855

ВАТ «ПАВЛІВСЬКЕ» (ліквідація) нежитлове приміщення
(магазин)1969р.
КП «ПОЛТАВСЬКИЙ
побутовий корпус літ.
М’ЯСОКОМБІНАТ»
тс-ii загальною площею
705,3 кв.м.
СТОВ АГРОФІРМА»ОРЖИЦЬКА» нежитлова будівля літ. а-1

4

(05322) 608169 - оренда,
(0532) 500612 - управління
(05322) 608169 - оренда,
(0532) 500612 - управління

955650

ТДВ «ГАДЯЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

2

5
6

424214

30811110

ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «ЦУКРОВИК
ПОЛТАВЩИНИ»
ТОВ «НОВОМОСКОВСЬК
АГРО»
ТОВ «НОВОМОСКОВСЬК
АГРО»

громадський будинок
літ. а-1
їдальня

(05322) 608169 - оренда,
(0532) 500612 - управління
(05322) 608169 - оренда,
(0532) 500612 - управління

33014041

(05322) 608169 - оренда,
(0532) 500612 - управління
9 (05322) 608169 - оренда,
(0532) 500612 - управління
10 (05322) 608169 - оренда,
(0532) 500612 - управління
11 (05322) 608169 - оренда,
(0532) 500612 - управління

35939237

ТОВ «КМЗ-КАПІТАЛ»

35939237

ТОВ «КМЗ-КАПІТАЛ»

35939237

ТОВ «КМЗ-КАПІТАЛ»

5423120

ПСП «СС КРИВОРУДСЬКА»
(ліквідація)

12 (05322) 608169 - оренда,
(0532) 500612 - управління

275042

ЗАТ «ЛУБНИМЕБЛІ» (ліквідація) нежитлова будівля

13 (05322) 608169 - оренда,
(0532) 500612 - управління

845795

ПСП «МАЙБОРОДІВСЬКЕ»

магазин, 1961р.

14 (05322) 608169 - оренда,
(0532) 500612 - управління

845817

ВАТ «СОКІЛЬСЬКЕ» (ліквідовано)

нежитлова будівля лазні
з сараєм

15 (05322) 608169 - оренда,
(0532) 500612 - управління

845817

ВАТ «СОКІЛЬСЬКЕ» (ліквідовано)

нежитлова будівля котельні з сараєм

16 (05322) 608169 - оренда,
(0532) 500612 - управління

31210946

СТОВ «ПРОНОЗІВСЬКЕ» (ліквідовано)

нежитлова будівля

7
8

33014041

нежитлова будівля магазину
їдальня-магазин
громадська будівля літ. s-1
(пральня)
громадська будівля літ. т’1 (магазин)
громадська будівля літ.
ап-1 (їдальня)
лазня
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Інформація щодо потенційного об’єкта оренди
Місцезнаходження
Пропозиції щодо викоХарактеристика
ристання
Область
Детальна адреса
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області
Полтавська область
Чутівський р-н, с. Коханів- Заклад торгівлі
Одноповерхова нежитлова будівля 1969 року. Комунікації відсутні.Стан
ка, вул. Центральна, 5
задовільний, тривалий час не використовується
Полтавська область
м. Полтава, вул. Харчо- Виробниче приміщення
Двохповерхова будівля на території комбінату обладнана водо- та
виків, 6
електропостачанням, стан задовільний, тривалий час не використовується
Полтавська область
Оржицький р-н, с. Тара- Складські приміщення
Нежитлова будівля. Комунікаціїї відсутні. Стан задовільний, тривалий
сенкове, вул. Шевченка,
час не використовується.
7/1А
Полтавська область
м. Гадяч, вул. Героїв Май- Складські приміщення
Одноповерхова нежитлова будівля з комунікаціями. Стан задовільний,
дану, 75
тривалий час не використовується
Полтавська область
Шишацький р-н, c.
Складські приміщення
приміщення в головному двохповерховому корпусі заводу А2, А,4 з коЯреськи, вул. Новатомунікаціями. Рік побудови -1989р.Стан задовільний. За призначенням
рів, 24
не не використовується
Полтавська область
м. Глобине, вул.Лобанов- Заклад торгівлі
Одноповерхова нежитлова будівля з електропостачанням. Стан заського, 1/17
довільний
Полтавська область
Глобинський р-н, c. Ново- Заклад торгівлі та буфет
Одноповерхова нежитлова будівля з електропостачанням. Стан замосковське, вул. Веснядовільний
на, 13/2
Полтавська область
м. Карлівка , вул. ГураСкладські приміщення
Одноповерхова, на території заводу, стан задовільний з комунікаціями,
мішвілі ,1-З
тривалий час не використовується
Полтавська область
м. Карлівка , вул. ГураЗаклад торгівлі
Одноповерховий, на території заводу, стан задовільний, з комунікаціямішвілі ,1-Д
ми, тривалий час не використовується
Полтавська область
м. Карлівка , вул. ГураЗаклад харчування
Одноповерхова нежитлова будівля з достройкою на території заводу з
мішвілі ,1Ж
комунікаціями. Стан задовільний, тривалий час не використовується
Полтавська область
Полтавська обл., Семенів- Складські приміщення
Одноповерхова нежитлова будівля. Стан задовільний, тривалий час не
ський р-н, c. Крива Руда,
використовується
вул. Миру, 37
Полтавська область
Полтавська обл., м. Луб- Складські приміщення
Одноповерхова будівля на території підприємства 1958 року, стан зани, просп. Володимирдовільний, з комунікаціями, тривалий час не використовується
ський, 94
Полтавська область
Полтавська обл., Кремен- Заклад торгівлі
Одноповерхова нежитлова будівля 1961 року, стан задовільний, комучуцький р-н, с. Мирне,
нікації відсутні, тривалий час не використовується
вул. Садова, 54є
Полтавська область
Полтавська обл., КобеСкладські приміщення
Одноповерхові нежитлові будівлі 1980 року, стан задовільний, комуніляцький р-н, c. Лучки,
кації відсутні, тривалий час не використовуються
вул. Лісова, 24
Полтавська область
Полтавська обл., КобеСкладські приміщення
Одноповерхові нежитлові будівлі 1980 року, стан задовільний, комуніляцький р-н, c. Лучки,
кації відсутні, тривалий час не використовуються
вул. Лісова, 24
Полтавська область
Полтавська обл., Глобин- Офісні приміщення
Двохповерхова нежитлова будівля 1961 року, з комунікаціями, стан заський р-н, c. Кагамлик,
довільний, не використовується
вул. Шевченка, 17 А

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

Площа, м2

Реєстровий номер потенційного об’єкта оренди

81,5

372210.25.ААБАГЛ413

705,3

424214.15.ААБАГЖ658

186,5

845855.82.ААБАИА776

156,8

955650.3.ААБАЛД833

55,0

30811110.1.ААБАГЛ809

84,2

33014041.2.ААБАДК938

466,3

33014041.1.ААБАДК937

91,9

35939237.3.ААББЕГ959

120,5

35939237.2.ААББЕГ955

408,5

35939237.1.ААББЕГ954

232,6

5423120.13.ААББВИ551

340,9

275042.2.ААБАГА330

105,2

845795.18.ААБАИА593

163,9

845817.5.ААБАИА626

88,5

845817.25.ААБАИА646

236,1

31210946.3.ААБББК742
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