додаток до « Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

відомості
приватизації
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у номері
Оренда
Оголошення про проведення
конкурсів на право
оренди майна

1

Інформація регіональних
відділень ФДМУ

1

Інформація про оренду
військового майна

2

Оголошення про намір
передати державне
майно в оренду

Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

3

Оголошення конкурсів з
відбору оцінювачів

8

Підсумки конкурсів
з відбору оцінювачів

прийнято рішення
про приватизацію
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про
приватизацію
 Наказом Регіонального відділення
Фонду державного майна України по
Тернопільській області від 03.08.2018
№ 00446 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
– окремого майна – нежитлової будівлі
хлораторної загальною площею 67,3 м2
за адресою: вул. Тичини, будинок 3«Х»,
м. Бучач, Тернопільська область, 48400,
що перебуває на балансі ВАТ «Бучацький
цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00373095),
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

відомості

Передплатний
індекс

приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.
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ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ –
В офіційному ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ!

«Державний
інформаційний
бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості
приватизації»
видання можна
передплатити
в усіх відділеннях
зв’язку України

Необхідні дані Ви знайдете
в Каталозі видань України
на II півріччя 2018 року, с. 97

Телефон (044) 200-35-01, з питань розповсюдження (044) 200-35-81

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

засновано у вересні 1993 року

8 серпня 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

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого державного майна,
що відбувся 30.07.2018
1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення
РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлове приміщення – частина кімн. №10 (згідно з техпаспортом – буфет) площею 42,4 м2, кімн. № 11
(згідно з техпаспортом – приміщення мийки) площею 6,7 м2, кімн. № 12 (згідно з техпаспортом – підсобне приміщення) площею 11,5 м2 на 1-му поверсі 7-поверхового Університетського стоматологічного центру ХНМУ, літ. за техпаспортом «А-7», інв. № 10310007,
загальною площею 60,6 м2, за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 51, що перебувають на
балансі Харківського національного медичного університету, з єдиним претендентом,
що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його
проведення, – ФОП Беспалою М. В.
2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ
ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлове приміщення – частина зали (за технічним паспортом № 11-15) площею 13,0 м2, кабінет (за технічним
паспортом № 11-16) площею 4,6 м2, кабінет (за технічним паспортом № 11-18) площею
5,3 м2 на цокольному поверсі 3-поверхового будинку з триповерховою надбудовою у
центральній частині та двома 4-поверховими прибудовами, що є пам’яткою архітектури,
літ. за техпаспортом «А-3-6», інв. № 10310011, загальною площею 22,9 м2, за адресою:
м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебувають на балансі Харківського національного медичного університету, з єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції
якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ФОП Куциним В. М.

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

ІНФОРМАЦІЯ КЕВ м. Біла Церква
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Біла Церква, поштова адреса: 09117, м. Біла Церква вул. Ярмаркова, 1 (фактичне розташування: м. Біла
Церква, вул. Ярмаркова, 1).
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною
площею 6309,4 м2 (будівля № 1 загальною площею 1729,4 м2; будівля № 2 загальною
площею 474,8 м2; будівля № 24 загальною площею 101,9 м2; будівля № 25 загальною площею 5,8 кв; будівля № 40 загальною площею 952,6 м2; будівля № 49 загальною площею
416,4 м2; будівля № 50 загальною площею 407,3 м2; будівля № 51 загальною площею
410,3 м2; будівля № 52 загальною площею 412,2 м2; будівля № 53 загальною площею
588,8 м2; будівля № 55 загальною площею 130,2 м2; будівля № 58 загальною площею
91,0 м2; будівля № 60 загальною площею 260,5 м2 та № 6 загальною площею 56,9 м2.
Нежитлові приміщення загальною площею 229,3 м2 в будівлі № 57 та загальною площею
42,0 м2 в будівлі № 9) за адресою: Черкаська обл., Монастерищенський р-н, військове
містечко № 1.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28.02.2018 становить на нежитлові приміщення загальною площею 6309,4 м2 – 2 027 200,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати нежитлових приміщень загальною площею 6309,4 м2 становить 25 479,25 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2018 року за умови використання відповідно до постанови КМУ № 786 від
04.10.1995 (Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу): під склади, розведення свійських тварин та птиці.
Термін оренди – до трьох років.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди
порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту
підписання договору оренди; своєчасна (не пізніше 15 числа наступного за звітним) і в
повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів
відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного
податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та
поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування;
страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ та
МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі;
проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за
наявності);
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи
посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу;
довідку від учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про банкрутство;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті
договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти)
календарних днів з дати опублікування цієї інформації за поштовою адресою:
09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярмаркова. Телефони: (04563)
5-30-00, 5-30-10.

ІНФОРМАЦІЯ Київського квартирно-експлуатаційного
управління про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське квартирноексплуатаційного управління, поштова адреса: 03186, м. Київ, а/с 37.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно – частина
технічного майданчика площею 300,0 м2 та частина технічного майданчика площею 700,0 м2 військового містечка № 201 (далі – майно), що розташоване за адресою: Київська обл., м. Бровари.
Балансоутримувач: Київське квартирно-експлуатаційного управління.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31 травня 2018 року
становить 1 840 000,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 26 066,67 грн (без ПДВ)
за базовий місяць оренди – червень 2018 року за умови використання частини технічного майданчика площею 300,0 м2 та частини технічного майданчика площею 700,0 м2
під розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції,
згідно із законодавством.
Термін оренди – два роки одинадцять місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди
порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому
ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточного місяця) і в повному
обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції згідно із законодавством;
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря
та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення
прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання
капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на
відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до
його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права
власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу Фонду
державного майна України та Міністерства оборони України від 26 липня 2000 року
№ 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі;
проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за
наявності);
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу;
довідку від учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про банкрутство;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті
договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти)
календарних днів після опублікування цієї інформації за поштовою адресою:
03186, м. Київ, а/с 37.
Контактний телефон (044) 242-81-99.
ІНФОРМАЦІЯ КЕВ м. Хмельницький
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Хмельницький,
адреса: 29006, м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 3/1.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення (позначення на
поверховому плані № І, 1-10, 16-18) загальною площею 322,1 м2 в будівлі № 210
у військовому містечку № 24, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Попова, 3 та перебуває на балансі КЕВ м. Хмельницький.
Стартовий розмір орендної плати нежитлових приміщень загальною площею
322,1 м2 в будівлі №210 у військовому містечку № 24, визначений відповідно до вимог
чинного законодавства, становить 10 561,65 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди – червень 2018 року.
Основні умови конкурсу та вимоги до використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна з метою розміщення: офісних приміщень (56,2 м2), складу (87,1 м2), торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів (178,8 м2); компенсація
орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; виконання ремонту орендованого майна за власний рахунок орендаря; компенсація витрат
за виконання незалежної оцінки майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними органiзацiями; дотримання вимог експлуатації об’єкта; забезпечення зобов’язання
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2

відомості
приватизації

Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Телефон для довідок: тел./факс (0382) 64-71-84.

орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмiрi, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної
комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом Фонду
державного майна України вiд 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору
оренди майна, що належить до державної власності» (крім проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2
Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення договору оренди військового майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241;
конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, пропозиції щодо гарантiй сплати орендної плати (завдаток, гарантiя тощо);
додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенню 20
календарних днів після опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дати публікації цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації» у КЕВ м. Хмельницький за адресою: 29006 м. Хмельницький вул. Героїв АТО, 3/1.

ІНФОРМАЦІЯ Яворівської квартирно-експлуатаційної
частині району про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕЧ м. Яворова, адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львівська, 19.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: КПП (частина нежитлового приміщення будівлі) інв. №14 військового містечка № 26 загальною площею 2,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н,
Старичівська сільська рада, урочище Курницьке, 26. Стартовий розмір
орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства
України, становить 531,70 грн на місяць (без ПДВ).
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: КПП (частина нежитлового приміщення будівлі) інв. № 45 військового містечка № 25
загальною площею 2,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н,
Старичівська сільська рада, урочище Пруське, 25. Стартовий розмір
орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства
України, становить 584,87 грн на місяць (без ПДВ).
 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: КПП (частина нежитлового приміщення будівлі) інв. № 18 військового містечка № 38

загальною площею 2,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н,
Верблянська сільська рада, урочище Гвардійське. Стартовий розмір
орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства
України, становить 584,87 грн на місяць (без ПДВ).
 4. Назва об’єкта та його місцезнаходження: клуб (частина нежитлового приміщення будівлі) інв. № 12 військового містечка № 32 загальною площею 2,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н,
Старичівська сільська рада, урочище Курницьке, 26. Стартовий розмір
орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства
України, становить 584,87 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
найбільший розмір орендної плати; використання об’єкта оренди під
розміщення банкоматів; компенсація орендодавцю податку на землю
під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за
виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого
майна, встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати
орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенню 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефони для довідок: тел./факс (03259) 2-11-30, тел. 21-11-40.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ 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
внутрішніх справ
України

найменування

реєстровий номер майна

40112249, Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій об- Нерухоме майно – нежитлове вбуласті, 21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24,
доване приміщення на 1-му поверсі
тел.: (0432) 66-16-94, 52-07-84
адміністративної будівлі (літ. А)

загальна
площа, м2

місцезнаходження

40112249.1.ГЦЛОБШ002 Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м.
Могилів-Подільський, вул. Острівська, 4, територіальний сервісний центр № 0543 (на правах відділу
м. Могилів-Подільський)

3,7

вартість майна за максимально можнезалежною оцін- ливий
строк оренди мета використання
кою, грн
33 744,00
2 роки 364 дні
Розміщення фінансової
установи (відділення
банку)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій 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)

1 Державна служба України з
надзвичайних ситуацій
2 Державне космічне агентство
України
3 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

38231552, 31 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області,
м. Новомосковськ, вул. Сучкова,103а, тел. 0569379321, 0972426852
14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова» м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, тел. 34-39-04
05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт» Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15,
тел. (056) 756-82-09
4 Міністерство енергетики та ву- 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт» Дніпропегільної промисловості України тровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15,
тел. (056) 756-82-09

найменування

реєстровий номер майна

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

Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлові вбудовані
приміщення
Нежитлові вбудовані
приміщення

38231552.1.ААААЖА325 м. Новомосковськ, вул.
Сучкова,103а
РМЙЙМК1421
м. Дніпро, вул. Робоча, 166
05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Європейська, 15

Нежитлові вбудовані
приміщення

05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Європейська, 15

12,07

53 492,00

2 роки 11 місяців

43,03

302 673,00

1 рік

184,8

1 566 550,00

2 роки 11 місяців

135,96

1 152 533,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення офісного приміщення
Розміщення комунального позашкільного навчального закладу
Розміщення громадської організації на площі, що
не використовується для провадження підприємницької діяльності
Розміщення громадської організації на площі, що
не використовується для провадження підприємницької діяльності

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

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

Назва органу
управління

1 Державна служба
статистики України

02361400, Головне управління статистики у Львівській
області, м. Львів, просп. Вячеслава Чорновола, 4

найменування
Вбудовані нежитлові приміщення
№ 36, 36а на 1-му поверсі будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимально
реєстровий номер
загальна
місцезнаходження
незалежною оцін- можливий строк
мета використання
майна
площа, м2
кою, грн
оренди
02361400.1.АААДЕЖ043 м.Львів, просп. В.
35,9
749 559,00
2 роки
Розміщення благодійної організації на площі, що не використовуЧорновола, 4
станом на 30.04.2018
ється для провадження підприємницької діяльності і становить не
більш як 50,0 м2

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській 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
вартість майна за максимально можзагальна пло- незалежною
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
оцін- ливий строк оренди
ща, м2
кою, грн
38029445, Управління Державної казначейської служби України у Врадіїв- Нежитлове приміщення 38029445.1.АААГБГ819 вул. Героїв Врадіївщини, 139,
19,5
23 111,00
2 роки 364 дні
ському районі Миколаївської області, смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщи- 1-го поверху адмінбудівлі
смт Врадіївка, Миколаївська
ни, 139, тел. (05135) 9-11-46
область
38029445, Управління Державної казначейської служби України у Врадіїв- Нежитлове приміщення 38029445.1.АААГБГ819 вул. Героїв Врадіївщини, 139,
11,2
13 274,00
2 роки 364 дні
ському районі Миколаївської області, смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщи- 1-го поверху адмінбудівлі
смт Врадіївка, Миколаївська
ни, 139, тел. (05135) 9-11-46
область

Назва органу
управління

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

1 Державна казначейська служба України
2 Державна казначейська служба України

мета використання
Розміщення магазину з продажу та ремонту комп’ютерної техніки
Розміщення суб’єкта господарювання, що
провадить діяльність у сфері права

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області,
6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за
найменування
місцезнаходження
плонезалежною оцінща, м2
кою, грн
1 Регіональне відділення Фонду держав- 03118653, Приватне акціонерне товариство «Шосткинське автотранспортне піджприємство Нежитлові приміщен- 3118653.1.ААБББА044 Сумська обл., м. Шостка,
96,6;
101 940,00
ного майна України по Сумській області 15909», 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Весняна, 36, тел.: (05449) 2-01-07; 2-04-50 ня та частина ґанку
вул. Весняна, 36
17,9
станом на
30.06.2018
2 Регіональне відділення Фонду держав- 03118653, Приватне акціонерне товариство «Шосткинське автотранспортне підприємство Нежитлові приміщення; 3118653.1.ААБББА044 Сумська обл., м. Шостка, 174,3;
160 500,00
ного майна України по Сумській області 15909», 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Весняна, 36, тел. (05449) 2-01-07, 2-04-50
навіс;
вул. Весняна, 36
8,8;
станом на
частина ґанку
3,6
30.06.2018

№
з/п

Назва органу управління

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

реєстровий номер
майна

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 364 дні Розміщення цеху з виготовлення реклами
2 роки 364 дні

Розміщення складських
приміщень

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
внутрішніх справ
України
2 Міністерство
внутрішніх справ
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській
області, 46400, вул. Стрийська, 5, с. Підгородне, Тернопільський
р-н, Тернопільська обл., тел.: (0352) 435-807, 430-438
40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській
області, 46400, вул. Стрийська, 5, с. Підгородне, Тернопільський
р-н, Тернопільська обл., тел.: (0352) 435-807, 430-438

найменування

реєстровий номер
майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незагальна пломісцезнаходження
залежною оцінкою без
ща, м2
ПДВ, грн

Частина приміщення першого по40112233.1.ОЦКГНБ007 вул. Стрийська, 3, с. Підгородне,
верху будинку діагностики та огляду
Тернопільський р-н, Тернопільтранспорту
ська обл.
Частина приміщення першого поверху 40112233.1.ОЦКГНБ006 вул. Стрийська, 5, с. Підгородне,
адміністративного будинку з допоміжТернопільський р-н, Тернопільними будівлями і спорудами
ська обл.

1,5

4 800,00

1,5

6 653,00

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари (кавовий апарат)
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари (кавовий апарат)

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

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

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

Назва органу
управління

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна площа, м2

вартість майна
за незалежною
оцінкою, грн

вул. Незалежності, 88, м. Волочиськ,
Волочиський р-н, Хмельницька область, 31200

137,7

494 245,00

39,6

134 355,00

1

Міністерство фінансів
України

02316919, Управління фінансів Волочиської районної державної адміністрації
Хмельницької області, вул. Незалежності, 88, м. Волочиськ, Волочиський р-н,
Хмельницька обл., 31200

Приміщення на третьому поверсі
24/100 частки адміністративної
будівлі

02316919.2. АААДЕВ807

2

Державне агентство
05446893, Хмельницьке обласне управління водних ресурсів, вул. Соборна,
водних ресурсів України 29, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 79-57-98

Приміщення на третьому поверсі
профмайстерні на вісім місць

05446893.53.ТТПШШТ194 вул. Ярослава Мудрого, 11, м.
Хмельницький, 29000

максимально
можливий строк
оренди

мета використання

2 роки 11 місяців Розміщення органів місцевого самоврядування
2 роки
11 місяців

Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».
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відомості
приватизації

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вінницька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: на
2-му поверсі складу (літ. В) (№ 2-№ 9 у приміщенні № 5 за даними
БТІ) площею 43,3 м2; на 2-му поверсі спорткомплексу-складу (літ. Г)
(№ 4 за даними БТІ) площею 203,8 м2, загальною площею 247,1 м2,
що перебувають на балансі Державної екологічної інспекції у Вінницькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа
«Колос». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 9 приміщень. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом
на 01.07.2018: відновна – 26316,00 грн; залишкова – 10310,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 30 площею 6,0 м2 на 2-му поверсі адмінбудинку (літ. А),
що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України, користувач – Гайсинська об’єднана державна податкова інспекція Головного
управління ДФС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, площа Миру, 5. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з
оцінки – ФОП Наріманов Н. А. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина
приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.07.2018: відновна – 1122,00 грн; залишкова –
172,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 2
площею 17,7 м2 у прим. № 6 одноповерхового блоку допоміжних цехів
з підвалом (літ. М), що перебуває на балансі ДП «Вінницький завод «Кристал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з
оцінки – ПП «ТВА-Сервіс». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом
на 31.07.2018: відновна – 36833,86 грн; залишкова – 14266,72 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 6
площею 36,2 м2 на 3-му поверсі адміністративно-побутового корпусу (літ. А), що перебуває на балансі ДНВП «Пошук». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 20. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник
робіт з оцінки – ТОВ Український центр обліку і аудиту «ВЄДА». Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.08.2018: відновна –
19884,70 грн; залишкова – 3136,52 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за
№ 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток
4); інформації про претендента (додаток 5).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00
20.08.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 27.08.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон
для довідок 67-26-08.

Запорізька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87
(89) відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по
Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

№ 64 (1188)

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх будівлі навчального корпусу № 1 нежитлові приміщення (Літ. Ааа1, прим.
№ 152, № 153, № 154) загальною площею 34,10 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, буд. 4.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії
договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський державний педагогічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Пінчук В. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта оцінки: 1/4 частина радіощогли (інв. № 10440030)
та нежитлове приміщення № 12 загальною площею 10,10 м2 будівлі ремонтно-механічної майстерні (Літ. Ж-1), реєстровий номер
01034359.98. ЖГИУДР084. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський р-н, c. Новоданилівка, вул. Леніна, 22/1. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки ля розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Якимівське міжрайонне управління водного господарства Запорізького обласного управління водних
ресурсів. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3 800 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 63
загальною площею 2,00 м2 на першому поверсі семиповерхової
будівлі (Літ. А-7), реєстровий № 8592187.1. ТГЧЮБР107. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 29.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії
договору оренди. Балансоутримувач майна: ГУМВС України в Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: АТ «Ощадбанк». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2 400 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель
площею до 20 м2; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною
площею 3211,80 м2, що перебуває на балансі ВП «Запорізька атомна
електростанція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», а саме:
вбудовані нежитлові приміщення № 105/1, № 105/2, № 105/3 площею
55,9 м2, частина приміщення № 105 площею 18,0 м2, частини приміщень
№ 100/1, № 102, № 108, № 108/1 площею 2,2 м2, загальною площею
76,1 м2, першого поверху виробничого будинку НТЦ корпусу А (Літ. зЯ-1,
зЯ-2), інв. № 180/1/677, за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Промислова, 133;
вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 1 532,3 м2 будівлі їдальні 18 на 550 місць (Літ. 2О-2), інв. № 300/1/675, у складі: приміщення № 3 площею 49,3 м2, частини приміщення № 4 площею 111,3 м2,
приміщень з № 5 по № 11 включно, № 15, № 19, № 20, № 21, з № 30 по
№ 40 включно, з № 43 по № 49 включно, № 51 № 59 загальною площею
644,1 м2, першого поверху, частини приміщення № 74 площею 84,2 м2,
приміщень № 75, № 76, № 79, № 80, з № 82 по № 84 включно, з № 86 по
№ 90 включно, № 94, № 95, з № 97 по № 101 включно загальною площею
649,3 м2, другого поверху; частин приміщень загального користування
№ 14, № 16, № 17, з № 22 по № 24 включно, № 26, № 27, № 29, № 41,
№ 42, № І першого поверху та частин приміщень № 78, № 81, № 85, № 93
другого поверху загальною площею 238,9 м2; за адресою: Запорізька обл.,
м. Енергодар, вул. Промислова, 133;
вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 1 391,5 м2, будівлі
їдальні 11 на 300 місць (Літ. 2Ц-2), інв. № 980/1/676, у складі: приміщень
з № 2 по № 13 включно, № 20, загальною площею 165,6 м2, підвалу; приміщень № 102, № 102-1, з № 109 по № 111 включно, частини приміщення
№ 112, площею 57,8 м2, приміщень з № 113 по № 116 включно, № 118,
№ 119, № 121, № 122, з № 124 по № 128 включно, № 130, № 131, № 134,
з № 136 по № 138 включно, № 145, № 146, загальною площею 543,8 м2,
першого поверху; частини приміщення № 209 площею 3,5 м2, приміщень
з № 210 по № 220 включно, № 223, № 224, № 224-1, № 224-2, № 225,
№ 225-1, № 227, № 229, загальною площею 517,7 м2, другого поверху;
частин приміщень загального користування з № 15 по № 17-1 включно,
№ 18, № 21 підвалу; приміщень № 103, № 120, № 120-1, № 123, № 129,
№ 129-1, № 132, № 132-1, № 133, № 133-1, № 140, № 142 з № 143 по
№ 143-5 включно, з № 147 по № 149 включно, першого поверху; приміщень № 221, № 222, № 228 другого поверху, загальною площею 164,4 м2,
за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133;
вбудовані нежитлові приміщення № 116-2, № 116-3 площею 17,6 м2,
частина приміщення № 116-1 площею 18,0 м 2, частини приміщень
№ 109-1, № 109-2, № 118, № 119 площею 2,5 м2, загальною площею
38,1 м2, першого поверху службово-побутового корпусу (нов. бази ВКО)
(літ. А-3), інв. № 5175/1/680, за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Промислова, 122;
вбудоване нежитлове приміщення № 2-8 площею 34,6 м2, частина
приміщення № 2-12, площею 18,0 м2, другого поверху; частини приміщень № 1-1, № 1-2, № 1-І, № 1-5 першого поверху, приміщень № 2-І,
№ 2-5 другого поверху, площею 6,2 м2, загальною площею 58,8 м2, їдальні
(літ. Л-2), інв. № 5274/1/679, за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Промислова, 61;
вбудовані нежитлові приміщення з № 21 по № 23 включно, з № 27
по № 30 включно, площею 94,9 м2, частина приміщення № 31, площею
18,0 м2, частини приміщень № 20, № 25, площею 2,1 м2, загальною площею 115,0 м2, першого поверху будівлі головного корпусу гаража на 50
а/м (Літ. Е-2, Е-1), інв. № 102/2/678, за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Платник робіт з оцінки: ТОВ « Комбінат громадського харчування
АЕС». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
6 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 90, 89, 88а, 88
загальною площею 56,0 м2 першого поверху учбового корпусу № 2 –
гуртожитку (літера Е-6, реєстровий № 05402565.3. ТМЯВЖЮ026).
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 Запорізької державної інженерної
академії. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Камелот». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 800 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1-17 загальною площею 11,03 м2 другого поверху адміністративної будівлі
(Літ. А-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Приазовський р-н, смт. Приазовське, вул. Пушкіна,4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: Приморське об’єднання управління Пенсійного фонду України в
Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: Комунальне підприємство
«Проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
 7. Назва об’єкта оцінки: приміщення з № 1 по № 4 включно
загальною площею 154,0 м2 будівлі складу № 8, що знаходиться в
побутово-технічній зоні аеродрому (№ 54 по генеральному плану). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд,13. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди,
укладеного ДП «Українська авіаційна транспортна компанія» з фізичною
особою – підприємцем Попенком Олексієм Вікторовичем, за погодженням регіональним відділенням розміру орендної плати. Балансоутримувач
майна: ДП «Українська авіаційна транспортна компанія». Платник робіт з
оцінки: ФОП Попенко О. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2 800 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини приміщень будівель; за функціональним призначенням: виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 224 по
№ 235 включно загальною площею 545,7 м2 другого поверху будівлі
(Літ. АА’). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи – вул.12 Грудня, 2/13. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного університету. Платник робіт з оцінки: ГО «Боксерський клуб «Чемпіон». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.07.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3 800 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом Фонду
державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими
згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні».
Претендентам необхідно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити: «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату
проведення конкурсу, назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця,
який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або)
відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними
критеріями не зараховуються;
3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк
виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5
календарних днів.
Претенденти, які подали документи конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 22, 16. Телефони для довідок: (061)
226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального
забезпечення та контролю виконавської дисципліни Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 10) до 15.00 17.08.2018
(включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області
23.08.2018 о 10.00 у каб. № 35 за адресою: 69001 м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50.

Кіровоградська область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення котельні площею 39,9 м2
у підвалі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Гайворон, вул. Василя Стуса, 39/88, перебувають на балансі Державної фіскальної служби України і в оперативному управлінні (користуванні)
Голованівської об’єднаної державної податкової інспекції. Найменування балансоутримувача Державна фіскальна служба України і в оперативному управлінні (користуванні) Голованівської об’єднаної державної
податкової інспекції. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Гайворон, вул. Василя Стуса, 39/88. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.06.2018 тис. грн – 12,00. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Площа земельної
ділянки, м2: 39,9. Місце розташування земельної ділянки: м. Гайворон,
вул. Василя Стуса, 39/88. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області (25009,
м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ПП «АВКУБІ» (тел. 0985381870). Подібними об’єктами є: об’єкти виробничої або
виробничо-складської нерухомості. Очікувана ціна надання послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 20,37 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, вул. Ореста Гуменюка, 7,
перебувають на балансі Головного управління Пенсійного фонду України
в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача Головне
управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське,
вул. Ореста Гуменюка, 7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
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ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу:
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.08.2018. Площа земельної ділянки, м2: 32,0. Місце розташування земельної ділянки: м. Благовіщенське, вул. Ореста Гуменюка, 7.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – фізична особа Хлопчанюк Ростислав Вікторович (тел. 0980760911). Подібними об’єктами є: об’єкти адміністративного призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для
оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
71,25 м2 на першому поверсі кухонного блоку Світловодського політехнічного коледжу ЦНТУ за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Єгорова, 15, перебувають на балансі Центральноукраїнського
національного технічного університету. Найменування балансоутримувача
Центральноукраїнський національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Єгорова, 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.06.2018 тис. грн
– 13,40214. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Площа земельної ділянки, м2: 116,63. Місце розташування земельної ділянки:
м. Світловодськ, вул. Єгорова, 15. Замовник робіт з оцінки – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
(25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2) Платник робіт з оцінки: ФОП
Борченко Юлія Іванівня (тел. 0966007137). Подібними об’єктами є: об’єкти
закладів харчування. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки
об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 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,
застосовується Фондом державного майна України якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів)
викладені у пунктах 5 – 10 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де строк
виконання робіт не перевищує 5 днів, після отримання у повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кімнату
801 Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 17.08.2018 включно у робочий час до 16.15.
На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого
подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву. Телефон для довідок (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 23 серпня 2018 року о 9.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2, кімн. 708.

Львівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі в будівлі «Б-3» – новий
аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська,
168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила
Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ОПТІМА-ЛІЗИНГ».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі в будівлі
літ. «Б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт
«Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Пілот».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 19,0 м2 у підвалі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19. Балансоутримувач: Львівський
національний університет імені Івана Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 26162-04 (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. Січових Стрільців, 19. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Хлус Андрій Миколайович.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 84,23 м2 (вбудоване нежитлове виробниче приміщення площею 65,54 м2 на першому поверсі будівлі ремонтномеханічної дільниці та вбудоване нежитлове приміщення площею
18,69 м2 у побутовому приміщенні лісопильної дільниці). Місцезна-
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ходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Спецпідйом».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 101,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Копистинського, 10. Балансоутримувач: ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».
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. Копистинського, 10. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «АК Сервіс».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 4
загальною площею 200,0 м2 в одноповерховій будівлі (літ. «Т-1»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Балансоутримувач: 1-й Об’єднаний загін Державної спеціальної служби транспорту. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Торговий дім «Бумеранг».
 7. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною
площею 251,2 м2, а саме: нежитлові приміщення будівлі (автогаража)
площею 153,7 м2 та нежитлове приміщення будівлі матеріального складу
площею 97,5 м2, які знаходяться на першому поверсі будівлі під літ. «Ж-1».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська, 3. Балансоутримувач: ДП «Львівський військовий лісокомбінат». 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. Луганська, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Бручковський Євген Іванович.
 8. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частини
даху площею 10,89 м2 та горища площею 9,61 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Буськ, пл. Ринок, 21. Балансоутримувач:
Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління державної
служби України з надзвичайних ситуацій. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Львівська обл., м. Буськ, пл. Ринок, 21. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ПрАТ «Київстар».
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 52, № 74 загальною площею 31,7 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач:
Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Центральний проектний
інститут». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – Громадська організація «Добробут Львівщини».
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 17,0 м2 на другому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий
аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська,
168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила
Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Українська хендлінгова компанія».
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові підвальні приміщення (№ 161,
163 за планом БТІ) загальною площею 44,8 м2 в триповерховій внутрішній частині будівлі головного навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Університетська, 1. Балансоутримувач: Львівський національний університет імені Івана Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Університетська, 1. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ПАТ «Львівобленерго».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I
кварталі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час
обрання переможця: для об’єктів № 1, 2 – 2400,0 грн; для об’єктів № 3 –
№ 11 – 3000,0 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для об’єктів № 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 – приміщення, частини
будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо);
для об’єктів № 4, 6, 7 – виробнича, виробничо-складська або складська
нерухомість; для об’єкта № 8 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина труби котельні площею 5,0 м2
та площадки під обладнання біля труби котельні площею 25,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Борок. Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та лікерогорілчаної промисловості «Укрспирт». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Борок. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля Виставкового Центру загальною
площею 69,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 20. Балансоутримувач: ДУ «Львівська установа виконання покарань (№ 19)». 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. Городоцька, 20. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Волоско Андрій Андрійович.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 5
загальною площею 47,2 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Яворів, вул. Котляревського, 3.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Яворів, вул. Котляревського, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Західземлепроект ПЛЮС».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі
2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, 2, 3 – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для об’єкта № 1 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення; для об’єктів
№ 2, 3 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, 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. Тел. 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: нежитлове приміщення – кімната № 511,
загальною площею 11,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Державне підприємство «Одеський нафтоперероробний завод» (код ЄДРПОУ 41864238); тел. 099-525-58-37.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина складської площі в тилу причалу № 28 загальною площею 717 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП Одеський торговельний морський порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення 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) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«Новотех-Термінал» (код ЄДРПОУ 33139052); тел. 096-831-61-61.
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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
ЗалишНазва об’єкта оцінки,
кова
№
Вид
його місцезнаходження
Дата оцінки вартості вартість
Платник
з/п та найменування
балансоутримувача
об’єкта,
грн
Визначення вартості об’єкта з метою передачі в оренду
1 Площадка з щебеневим покриттям
31.07.2018 Ринкова 75992,00 ТОВ «Гаї
№ 21 площею 816,0 м2 за адресою:
Розтоцькі
вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль,
Будівельні
на балансі Регіонального офіса водМатеріали»
них ресурсів у Тернопільській області
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням
умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено прова-

дження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 у межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з
оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом
чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта – 2000,00 грн.
Строк виконання робіт з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5
календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – площадки,
майданчики з твердим покриттям.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та 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.
Інформація
РВ ФДМУ по Тернопільській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів
Дата Вид
Залишко№ Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження оцінвар- ва вартість
з/п
та найменування балансоутримувача
ки
тості об’єкта, грн

Платник

Ринкова
Ринкова
Ринкова

31.07.2018

Визначення вартості об’єкта з метою передачі в оренду
1 Гідротехнічні споруди ставу Вертелка 1 інвен22468,51 Іспанськотарний № 172, реєстровий № 25592421.71.
Українське
ААЕЖАЖ458 (в т.ч. дон. водоспуск інвенТовариство
тарний № 174, реєстровий № 25592421.71.
з обмежеААЕЖАЖ410, водонапуск, рибовловлювач,
ною відпороздільна дамба, роздільна дамба, роздільна
відальністю
дамба) за адресою: Тернопільська обл., Збо«Фенікс Інрівський р-н, у межах земель Кобзарівської
тернешнл»
с/р, за межами с. Вертелка, на балансі ДП
«Укрриба»
2 Частина нежитлового приміщення першого
166,00
Фізична
поверху поз. 1-4 площею 13,3 м2 будинку
особа –
№ 3 відділу статистики у Підволочиському
підприрайоні за адресою: вул. Лисенка, 3, смт Підємець
волочиськ, Тернопільська обл., на балансі
Дзядик
Головного управління статистики у ТернопільАндрій
ській області
Ігорович
3 Частина вбудованого приміщення будівлі
4670,82 ТОВ
котельні площею 65,6 м2 за адресою: вул.
«ТеплоМіцкевича, 31а, м. Бучач, Тернопільська обл.,
енергона балансі Державного навчального закладу
інвест»
«Бучацьке професійно-технічне училище»
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’єкта 1 – 6800,00
грн, об’єктів 2, 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’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби), подібними до об’єкта оцінки
2 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості, подібними до об’єкта оцінки 3 – нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель виробничої та виробничо-складської 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 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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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) – липень-серпень, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: Фізична особа-підприємець Карпенко Лариса
Семенівна (код ЄДРПОУ 1880919826); тел. (098) 244-21-35.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина стіни другого поверху гуртожитку № 2 загальною площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ОНУ імені І. І. Мечнікова. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 64. 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) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Фізична особа-підприємець Мартинчук Олександр Васильович
(код ЄДРПОУ 2913316158); тел. 097-268-62-79.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхового учбового корпусу загальною площею
28,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
професійно-технічний навчальний заклад «Одеське професійно-технічне
училище машинобудування». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Богдана Хмельницького, 65. 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) – липеньсерпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Савельєва Ольга Іванівна (код ЄДРПОУ 2167027143);
тел. 067-291-40-97 муж.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина бетонного майданчика, що
розташований на території Лісового господарства, загальною
площею 1386 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
3 Спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України з
надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
Любашівський р-н, Ясенівська сільська рада. 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) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Фізична особа – підприємець Мукан Світлана Миколаївна (код
ЄДРПОУ 3078512267); тел. 067-960-75-67.
 17. Назва об’єкта оцінки: частина даху шестиповерхового спального корпусу санаторію «Салют» (інв. № 10310001) загальною площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Спеціалізований Одеський санаторій «Салют». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Піонерська (С. Варламова), 28. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди Телефон замовника конкурсу:
048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: 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) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846); тел. 734-12-68.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення у підвальному
поверсі будівлі гуртожитку № 2 загальною площею 8,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська держана академія
будівництва та архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Дідріхсона, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу: 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) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець
Ганов Артем Петрович (код ЄДРПОУ 3055722853); тел. 068-252-74-55.
 19. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі в
учбовому корпусі № 7 загальною площею 36,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна морська академія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 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) – липень-серпень, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: Фізична особа-підприємець Карпенко Лариса
Семенівна (код ЄДРПОУ 1880919826); тел. (098) 244-21-35.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31 грудня 2015 року № 2075 ( у редакції наказу Фонду державного майна
України від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з
конкурсного відбору, викладений в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх
об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка № 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна по об’єктам 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 17.08.2018. 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.
Телефони для довідок (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503)
23.08.2018 об 11.00.
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3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3-20, 22, 23,
33, 32, 34, 35 лісопильного цеху загальною площею 1029,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – липеньсерпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Снік Вуд
Індастрі» (код ЄДРПОУ 32901525); тел. 759-98-91.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 43, 24, 25,
26 лісопильного цеху, № 2, 3, 4 автобоксів, № 8 автомайстерні,
№ 13, 12, 11, 16, 17, 18, 9, 15 майстерні, промислового цеху Ф, загальною площею 840,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних
матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна,
35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу:
048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АЙСАЛ» (код ЄДРПОУ 25420275);
тел. 759-98-91.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі заводоуправління (інв. № 100089) загальною площею 33 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гефта, 3. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «МАРІН ПОРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ
41422562); тел. 097-588-71-08.
 6. 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: 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) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «Чайкофф» (код ЄДРПОУ 37947793); тел. 0633954434 Денис.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2-го поверху в
будівлі колишнього техфлоту загальною площею 121,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація
Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Митна площа, 1/3. 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) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Одемара» (код ЄДРПОУ
14278041); тел. 7210285.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будинку вхідного павільйону пасажирського комплексу, інв. № 073015, загальною площею 9,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Адміністрація Одеського морського порту». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди Телефон замовника конкурсу: 048-731-5028, 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) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Народний депутат України Фаєрмарк Сергій Олександрович (код ЄДРПОУ
2271822518); тел. 050-490-43-52 Наталія.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в будинку вхідного павільйону пасажирського комплексу загальною площею
81,01 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Адміністрація Одеського морського порту Одеська філія. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу: 048-73150-28, 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) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Одеський обласний осередок громадської організації «Фронт змін» (код
ЄДРПОУ 37280331); тел. 068-339-86-89, 050-490-43-52.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 10 в боксі № 50 1-поверхової будівлі СТО, літ. «А», площею 51,70 м2, загальною площею 51,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Тираспольське
шосе, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: 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) – липень-серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Заснов Віктор Федорович
(код ЄДРПОУ 1981107317); тел. 050-532-90-08.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 4-8, 9, 11-15
в одноповерховій будівлі профілакторію (45-49 бокси) загальною
площею 137,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22а.
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) – липень-серпень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Куксенко
Анатолій Никифорович (код ЄДРПОУ 1824912213); тел. 778-89-15.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 9, 10, 11, 12
загальною площею 70 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: База ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних робіт
державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: 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) – липень-серпень, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ФОП Овчинникова Олена Андріївна (код ЄДРПОУ
381318); тел. 063-602-16-32 Олена.
 13. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі в
учбовому корпусі № 2 загальною площею 13,6 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: 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29,
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відомості
приватизації

Інформація
РВ ФДМУ по Тернопільській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів
ЗалишкоДата Вид ва
вартість
оцін- вартості
Платник
об’єкта,
ки
грн
Визначення вартості об’єкта з метою передачі в оренду
1 Частина нежитлових приміщень цокольного поверФізична осоху будівлі студентського гуртожитку № 2 загальною
ба – підпри2
2
площею 455,6 м (позиції: тамбур (118-1) – 2,7 м ;
ємець Сенів
хол (118-2) – 44,2 м2; роздягальня (118-3) –
Юрій Ігорович
15,3 м2; умивальник (118-4) – 10,4 м2; туалет
(118-5) – 2,7 м2; туалет (118-6) – 2,5 м2; зал
43282,82
(118-7) – 179,5 м2; кабінет (118-8) – 32,6 м2; кухня
(118-9) – 132,5 м2; мийка (118-10) – 15,8 м2; мийка (118-11) – 17,4 м2), реєстровий № 33680120.1.
ЮЧПШОГ012, за адресою: вул. Львівська, 7,
м. Тернопіль, на балансі Тернопільського національного економічного університету
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2 Під’їзна залізнична колія станції Кременець
Підприємство
загальною довжиною 1800 м А, реєстровий
з іноземними
№ 00907303.2. ААВАЖБ019, за адресою: вул. Беінвестиціями
резина (вул. Боженка), 77к, м. Кременець, Терно0,00
«АМІК УКРАЇНА»
пільська обл., яка в процесі приватизації не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Кременецький міжрайпостач», але перебуває на його балансі
31.07.2018

Ринкова вартість

31.08.2018

Ринкова вартість

№ Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та
з/п
найменування балансоутримувача

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’єкта 1 – 2100,00
грн, об’єкта 2 – 4500,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням
усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів 1, 2 не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – окремі
будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельноадміністративної, торговельної нерухомості та нерухомості для закладів громадського харчування, подібними до об’єкта оцінки 2 – нерухоме
майно – залізничні колії.
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.

Продовження таблиці

№ Найменування об’єкту оцінки, площа,
з/п місцезнаходження, балансоутримувач
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Харківська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
І. Об’єкт незавершеного будівництва, що повертається у державну власність.
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва «Овочевий магазин ВАТ «Форез». Місцезнаходження підприємства (об’єкта
оцінки): м. Харків, вул. Немишлянська № 349б. Мета проведення оцінки:
незалежна оцінка об’єкта незавершеного будівництва «Овочевий магазин
ВАТ «Форез», що повертається в державну власність.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 07.03.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 4300 грн. Строк виконання робіт: 5 календарних днів. Подібні об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
ІІ. Об’єкти оренди.
Очікувана
найбільМета про- Інформація ша ціна
№ Найменування об’єкту оцінки, площа,
про плат- надання
Дата оцінки ведення
з/п місцезнаходження, балансоутримувач
послуг з
оцінки
ника
оцінки/
грн
1 Нежитлові приміщення – частина
На дату
Визначен- ТОВ «Фі2200
вестибуля (за технічним паспортом укладення ня вартості нансова
№ 2) площею 1,0 м2 та частина кори- договору об’єкта
компанія
оренди
«Контракдору (за технічним паспортом № 51) на проз метою
товий дім»
площею 1,00 м2 на першому поверсі ведення
незалежної передачі в
6-поверхового головного учбового
оренду
корпусу, що є пам’яткою архітектури, оцінки
літ. за тех. паспортом «А-6», інв.
№ 10310005, загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Науки, 4, на балансі Харківського національного медичного університету,
ЄДРПОУ 01896866, тел. 0577077380
2 1-поверхова будівля гараНа дату
Визначен- ФОП Ус
4500
жа, інв. № 87000, реєстровий
укладення ня вартості Ю. О.
№ 33689922.37. ААААЕЖ245, літ.
договору об’єкта
Г-1, загальною площею 159,9 м2, за на прооренди
з метою
адресою: м. Харків, вул. Переможців, ведення
незалежної передачі в
6а, на балансі «Східної» філії Коноцінки
оренду
церну «Військторгсервіс», ЄДРПОУ
38746882, тел. 0509607892
3 1-поверхова будівля майстерНа дату
Визначен- ФОП Ус
4500
ні, інв. № 42000, реєстровий
укладення ня вартості Ю. О.
№ 33689922.37. ААААЕЖ3236, літ.
договору об’єкта
В-1, загальною площею 269,3 м2 за на прооренди
з метою
адресою: м. Харків, вул. Переможців, ведення
незалежної передачі в
6а, на балансі «Східної» філії Коноцінки
оренду
церну «Військторгсервіс», ЄДРПОУ
38746882, тел. 0509607892
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13

14

15

16

17

Нежитлове приміщення контрольнодорожнього пункту ДАЇ № 2 – Чугуїв
загальною площею 30,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, автострада Київ-Харків-Довжанський, 538
км, на балансі Управління державної
автомобільної інспекції УМВС України
в Харківській області
Нежитлові приміщення – кімн. № 10
(кабінет) площею 10,1 м2, кімн. № 11
(кабінет) площею 9,7 м2, кімн. № 12
(кабінет) площею 10,3 м2, кімн. № 13
(коридор) площею 9,3 м2, кімн. № 14
(вбиральня) площею 1,5 м2, кімн.
№ 15 (вмивальник) площею 1,5 м2,
загальною площею 42,4 м2, розташовані на 1-му поверсі 5-поверхового
житлового будинку, за адресою:
м. Харків, вул. Чкалова, 13, на балансі Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»,
код 02066769, т. 788-40-00
Нежитлові приміщення – кімн. № 10,
4, 3, 2 на 1-му поверсі 2-поверхової
будівлі загальною площею 45,8 м2
за адресою: Харківська обл.,
смт Краснокутськ, вул. Першотравнева, 4, на балансі Державного
науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар», код
14308730, тел. 707-01-72
Ділянка покрівлі на даху 9-поверховаї
цегляної будівлі із залізобетонним
перекриттям гуртожитку загальною
площею 50,0 м2 за адресою: м. Харків, бульв. Івана Каркача, 18, на
балансі: Центру професійно-технічної
освіти № 1 м. Харків, код ЄДРПОУ:
25456391, тел. 99-11-31
Нежитлові приміщення 1-поверхової
будівлі майстерні (літ. «И-4») загальною площею 125,8 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Шевченка, 329а, на
балансі Харківської загальноосвітньої школи соціальної реабілітації I-II
ступенів Міністерства освіти і науки
України (код ЄДРПОУ: 22690637,
тел. 707-08-94
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі одноповерхової будівлі магазину з підвалом загальною площею
92,0 м2 за адресою: Харківська обл.,
Дергачівський р-н, смт Солоницівка,
вул. Заводська, 1, що не увійшло до
статутного фонду ЗАТ «Солоницівський комбінат меблевих деталей» у
процесі приватизації
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі одноповерхової будівлі магазину з підвалом загальною площею
54,6 м2 за адресою: Харківська обл.,
Дергачівський р-н, смт Солоницівка,
вул. Заводська, 1, що не увійшло до
статутного фонду ЗАТ «Солоницівський комбінат меблевих деталей» у
процесі приватизації
Нежитлові приміщення – кімн.
№ 1012 на 10-му поверсі адміністративного корпусу інституту «Укрміськбудпроект» 12-поверхової будівлі
загальною площею 52,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, на
балансі ДП «Український державний
проектний інститут «Укрміськбудпроект», код ЄДРПОУ: 02497980,
тел. (057) 474-051
Нежитлові приміщення – кімн.
№ 309(згідно плану) на 3-му поверсі
10-поверхового науково-виробничого
корпусу (інв. № 125634, реєстровий
№ КЕРГКЖ020) загальною площею
17,9 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Примакова, 40/42, на балансі
Державного підприємства Науководослідного технологічного інституту
приладобудування, код ЄДРПОУ
14310589, тел. (057) 7331180
Нежитлові приміщення 1-го поверху
9-поверхової будівлі гуртожитку
№ 10, літ. А-9-10, загальною площею
15,0 м2 за адресою:м. Харків, пров.
Електроінструментальний, 6, на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. С. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут», код 23912896,
тел. (057) 788-41-16
Нежитлові приміщення на першому
поверсі триповерхової адміністративної будівлі (Інв. № 59034, Літ.
А-3) загальною площею 260,9 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська (Карла Маркса), 10, на балансі
Харківський відокремлений підрозділ
Державної установи «Лабораторний
центр на залізничному транспорті
МОЗ України», ідентифікаційний код
38547573, тел. (057) 724-48-28
Нежитлові приміщення буфету на
3-му поверсі 6-типоверхової будівлі
учбового корпусу (Літ. А-6) загальною
площею 67,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 40, на балансі Харківського національного університету
будівництва та архітектури, ідент. код
2071174, тел. (057) 700-10-66
Частина покрівлі на даху 14поверхової будівлі, загальною площею 28,7 м2, за адресою: м. Харків,
пл. Свободи, 4, що перебуває на
балансі Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна, код
ЄДРПОУ: 2071205,
тел. 705-12-47
Частина нежитлового приміщення вестибюлю на 1-му поверсі 7-поверхової
будівлі навчально-лабораторного
корпусу («У-2», інв. № 1031000117)
загальною площею 2,0 м² за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова, 2, на
балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут» (код ЄДРПОУ 02071180),
тел. 707-66-00

Очікувана
найбільМета про- Інформація ша ціна
про плат- надання
Дата оцінки ведення
послуг з
оцінки
ника
оцінки/
грн
21.07.18 Визначен- ФОП Кауф- 2700
ня вартості ман К. В.
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди
30.07.18 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

Наукововиробнича
фірма
ТОВ»ХАІІнжинірінг»

2200

06.07.18 Визначен- ФО-П
ня вартості Ковалевоб’єкта з
ська Т. В.
метою продовження
договору
оренди

2700

27.08.18 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

2200

Приватне
акціонерне
товариство
«Київстар»

03.08.18 Визначен- ФОП Спіня вартості цевський
об’єкта з
Є. В.
метою продовження
договору
оренди

2700

29.07.18 Визначен- ФОП Ликоня вартості ва Т. М.
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

2700

29.07.18 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

2700

Товариство
з обмеженою відповідальністю
«Слобожанська
лісопромислова
компанія»
30.05.18 Визначен- Приватне
ня вартості науковооб’єкта з
виробниче
метою про- підпридовження ємство
договору
«Аволон»
оренди

2200

20.07.18 Визначен- ТОВ
ня вартості «ОКТБ»
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

2200

23.07.18 Визначен- ФОП
ня вартості Гамзаєва
об’єкта з
Л. М.
метою продовження
договору
оренди

2200

06.08.18 Визначен- ТОВ ФІРМА
ня вартості «Б.А.Т.»
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

2700

29.09.18 Визначен- ФОП Куланя вартості кова Л. І.
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

2200

01.07.18 Визначен- ТОВ «Інтерня вартості телеком»
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

2200

02.08.2018 Визначен- ПАТ КБ
ня вартості «Приватоб’єкта
банк»
оренди
з метою
передачі в
оренду

Продовження таблиці

Очікувана
найбільМета про- Інформація ша ціна
№ Найменування об’єкту оцінки, площа,
про плат- надання
Дата оцінки ведення
з/п місцезнаходження, балансоутримувач
послуг з
оцінки
ника
оцінки/
грн
18 Нежитлове приміщення – часНа дату
Визначен- ПАТ
2700
тина холу на першому поверсі
укладення ня вартості КБ»Приват6-поверхового учбового корпусу № 1, договору об’єкта
Банк»
інв. № 1030031, загальною площею на прооренди
1,00 м2 за адресою: Харківська обл., ведення
з метою
Харківський р-н, сел. Докучаєвське, незалежної передачі в
оцінки
оренду
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, на балансі Харківського національного аграрного університету
ім. В. В. Докучаєва, код 00493764,
тел. 0577090300
19 Нежитлове підвальне приміщення,
03.08.18 Визначен- Приватне
2200
площею 15, 0 м2 та ділянка покрівлі
ня вартості акціонерне
об’єкта з
товариство
площею 11,5 м2 у 9- поверховій буметою про- «ВФ
дівлі гуртожитку (інв. № 10310001)
довження Україна»
загальною площею 26,5 м2 за адредоговору
сою: м. Харків, вул. Клапцова, 2, на
оренди
балансі Харківського регіонального
інституту державного управління
Національної академії державного
управління при Президентові України,
ідент. код 23322597, тел. 732-30-42
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 в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення);
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із
законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненої інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про
надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання
робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом
або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)» для зарахування балів згідно з положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу
II Положення). Зокрема, подібними об’єктами до об’єктів оцінки: окремо
розташована нежитлова будівля – нежитлова будівля; ділянка (частина)
покрівлі будівлі – ділянка (частина) 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).
ІНФОРМАЦІЯ
Рв ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Об’єкти оренди.
№
з/п

2200

Найменування об’єкта, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач, код ЄДРПОУ, телефон

1 Нежитлові приміщення – кімнати № 7, 8, 9 на першому поверсі
2-поверхового учбового корпусу
№ 4, інв. № 10310027, реєстровий
№ 01116472.1. ПВПСЦЧ043, літ.
«А-2», загальною площею 101,00 м2,
за адресою: м. Харків, пров. Деповський, 2А, на балансі Українського
державного університету залізничного транспорту, ЄДРПОУ 01116472,
тел. 0577322875
2 Нежитлове приміщення апаратної
(к. № П) на 13-му поверсі та частина майданчику покрівлі 13-му
поверхової будівлі лабораторноконструкторського корпусу (інв.
№ 10002) загальною площею 76,00 м2
за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна,
168, на балансі Державного підприємства науково-дослідний і проектний інститут «Союз», код ЄДРПОУ:
14309830, тел.05752-70-15
3 Частина технічного поверху та майданчик покрівлі в 3-поверховій цегляній
будівлі адміністративного корпусу літ.
К-3 загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Харків, Помірки, на балансі ДУ
«Харківський обласний лабораторний
центр МОЗ України», код 38493324,
тел. (057) 315-00-07, 315-11-12
4 Нежитлове приміщення на технічному
поверсі, частина покрівлі, та частина
стіни 16-поверхової будівлі гуртожитку (літ. «Б-16») загальною площею
24,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кірова, 3, корпус 2, на балансі Українського державного університету залізничного транспорту, код 1116472,
тел. (057) 732-28-75
5 Нежитлові приміщення – кімнати
№ 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-12, 3-13 та
частина кімн. № 3-10 площею 6,00 м2
на третьому поверсі 3-поверхового учбового корпусу, інв. № 10301038, літ.
«Б-3», загальною площею 158,30 м2,
за адресою: м. Харків, вул. Каразіна,
22, на балансі Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету, ЄДРПОУ 02071168,
тел. 0577073740, 0577003871

Мета провеДата оцінки
дення оцінки
На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

Очікувана
Інфорнайбільша
мація
ціна наданпро
ня послуг
платз оцінки,
ника
грн
ФОП
2700
Чепіль
М. О.

28.08.18

Визначен- ПрАТ
ня вартості «Київоб’єкта з
стар»
метою продовження
договору
оренди

2200

29.09.18

Визначен- ПрАТ
ня вартості «Київоб’єкта з
стар»
метою продовження
договору
оренди

2200

07.09.18

Визначен- ПрАТ
ня вартості «Київоб’єкта з
стар»
метою продовження
договору
оренди

2200

Визначення вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

2700

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки
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ТОВ
«Профнавігатор»

7

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

Найменування об’єкта, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач, код ЄДРПОУ, телефон

6 Нежитлові приміщення – кімн.
№ 25,26,27 на першому поверсі
4-поверхового громадського будинку
(гуртожиток № 2), літ. «А-4», загальною площею 70,40 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Бакуліна, 12, на
балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки, код
ЄДРПОУ 02071197, тел. 0577021129,
0577021016
7 Нежитлові приміщення адміністративної будівлі – приміщення № 4
загальною площею 21,4 м2; приміщення № 5 загальною площею 2,2 м2;
приміщення № 6 загальною площею
14,3 м2; приміщення № 7 загальною
площею 23,0 м2; приміщення № 9 загальною площею 18,5 м2; приміщення № 9 загальною площею 40,1 м2 за
адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Привокзальна, 7, на балансі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, ідентифікаційний код 39792822, тел. 760-79-01,
760-79-23, 0675720093
8 Нерухоме майно – частина площадки двору механічної майстерні, інв.
№ 2903, загальною площею 750,00 м2
за адресою: м. Харків, вул. Керамічна, 50, на балансі Державного підприємства «Харківвибухпром»

Мета провеДата оцінки
дення оцінки
На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

На дату
визначену
орендодавцем

Визначення вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

Визначення
вартості обєкта
оренди до
200 м2 для
погодження
розрахунку
орендної
плати (за
заявою від
сторонньої
організації)

Очікувана
Інфорнайбільша
мація
ціна наданпро
ня послуг
платз оцінки,
ника
грн
ТОВ
2200
«Волкова»

Головне
управління
Держгеокадастру у
Харківській
області

3200

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначен- ФОП
3200
ня вартості Сітало
об’єкта
Т. Ю.
оренди
з метою
передачі в
оренду
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 в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення);
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із
законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненої інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про
надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання
робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом
або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) для зарахування балів згідно з положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2
розділу II Положення). Зокрема, подібними об’єктами до об’єктів оцінки:
майданчик (частина) покрівлі будівлі – майданчик (частина) покрівлі будівлі; стіна, частина стіни – стіна, частина стіни; площадка, частина площадки – площадка (майданчик), частина площадки (майданчика).
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
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею
68,0 м2 (у т. ч. площа загального користування – 14,8 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Хмельницька філія державного підприємства державного науково-дослідного
та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція». Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 37, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.07.2018. Строк виконання робіт – не більше
5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Твори». Подібними об’єктами
відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель
(адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки – 2,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: навіс для зберігання сільськогосподарської техніки площею 1030,0 м2. Балансоутримувач – Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Хмельницьке».
Місцезнаходження об’єкта: с. Цвітоха, Славутський р-н, Хмельницька
обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.07.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – КП «Мелодія».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення (виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість). Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн
 Назва об’єкта оцінки № 3: група інвентарних об’єктів у складі: будівля вагової загальною площею 88,5 м2, будівля їдальні загальною площею
76,8 м2, будівля майстерні загальною площею 259,0 м2, будівля телятника
№ 1 загальною площею 1595,5 м2, будівля телятника № 3 загальною площею 918,3 м2, будівля телятника № 4 загальною площею 792,4 м2, будівля
№ 2 загальною площею 638,4 м2, будівля № 5 загальною площею 1231,8 м2,
будівля свинарника загальною площею 439,6 м2, будівля свинарника з переходом загальною площею 361,5 м2, будівля свинарника № 1 загальною
площею 581,5 м2, будівля корівника № 6 загальною площею 1800,1 м2, споруда навісу під зерно площею 172,6 м2, споруда АВМ-зерносушки площею
357,7 м2, споруда літнього навісу № 2 площею 703,5 м2, споруда літнього
навісу № 1 площею 703,5 м2, споруда сінника площею 359,9 м2. Балансоутримувач – Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство
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«Хмельницьке». Місцезнаходження об’єкта: с. Цвітоха, Славутський р-н,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.07.2018. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – ТОВ «Подільський край – 2012». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення групи інвентарних об’єктів до складу яких
входять будівлі та споруди, зокрема порівняні за функціональним призначенням (нерухомість комплексного використання). Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки – 27,5 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею
19,49 м2 (у т. ч. площа загального користування 2,99 м2) на другому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне
управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Булаєнка, 6а, м. Красилів, 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. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Філіпчук Володимир Володимирович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення загальною площею
52,5 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби України у Ярмолинецькому районі Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Шевченка, 6, смт Ярмолинці, 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 – 31.07.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – Ярмолинецький територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Подібними
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини
будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та
майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 розділу 2 Положення:
1) підтвердні документи:заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток
5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг; а також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефон для довідок (0382)
72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи
зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о 10-й годині в Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

Чернівецька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
який залучатиметься для надання послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки: приміщення будівлі навчального
корпусу № 9 (літ. А’) загальною площею 135,1 м2 (у т. ч. зал (8-1) –
96,0 м2, кухня (8-2) – 25,2 м2, мийка (8-4) – 13,9 м2), що перебуває
на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101. Мета проведення незалежної
оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 595,76 грн станом на
30.06.2018. Розмір земельної ділянки, усього: 2,8512 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування
будівель. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу Фонду державного майна України
від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна
виступатиме Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищевказаного майна
виступатиме діючий орендар – фізична особа – підприємець Яковенко
Наталія Михайлівна.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди не
може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна, очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються
претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямком 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі»
та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність відповідної
кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно
до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки (відповідно до розділу 1 Положення) разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг; а також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель, які за своїм функціональним призначенням належать до офісної,
торговельно-офісної, торговельної нерухомості, до нерухомості під заклади громадського харчування.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а
або безпосередньо до каб. № 5 Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у Регіональному
відділенні ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок: (0372) 55-44-84.

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації
Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення
суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог
Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003
№ 1891 (зі змінами).
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене
будівництво 2-квартирного житлового будинку. Балансоутримувач:
відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня,
вул. Єсеніна, 28. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом
продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
5590,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
Замовник та платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
пр. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу:(0462) 672-818. Телефакс
замовника конкурсу:(0462) 672-783. Електронна адреса замовника конкурсу: korpprava_74@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу Фонду державного майна
України від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим
пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими
в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних днях від дати підписання договору про надання послуг з оцінки.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Чернігівській області о 15.00 27 серпня
2018 року за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 672-818.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати для укладення договору оренди.
Орієнтовна
дата оцінки
Платник
Очікувана
робіт з
№ Назва об’єкта Пло- 2 Адреса об’єкта
Балансоутринайбільша
оцінки
з/п
оцінки
ща, м
оцінки
мувач
об’єкта ціна надання
послуг з
оцінки, грн
1 Нежитлове
426,7 м. Київ, вул. Іллін- НУ «КиєвоФОП Тур- 31.07.2018
приміщення
ська, 9 (КМЦ)
Могилянська
кеня Ю. Г.
6000
академія»
2 Частина не2,0 м. Київ, вул. Фіз- НУ фізичного
ФОП По31.07.2018
житлового
культури, 1, корп. виховання і
горєлов
2500
приміщення
№1
спорту України Г. В.
3 Частина не2,0 м. Київ, вул. Фіз- НУ фізичного
ФОП По31.07.2018
житлового
культури, 1, корп. виховання і
горєлов
2500
приміщення
№6
спорту України Г. В.
4 Частина не2,0 м. Київ, вул. Фіз- НУ фізичного
ФОП По31.07.2018
житлового
культури, 1, корп. виховання і
горєлов
2500
приміщення
№7
спорту України Г. В.
5 Частина не2,0 м. Київ, вул. Фіз- НУ фізичного
ФОП По31.07.2018
житлового
культури, 1, корп. виховання і
горєлов
2500
приміщення
№4
спорту України Г. В.
6 Частина не2,0 м. Київ, вул. Фіз- НУ фізичного
ФОП По31.07.2018
житлового
культури, 1, корп. виховання і
горєлов
2500
приміщення
№3
спорту України Г. В.
7 Частина не2,0 м. Київ, вул. Ді- НУ фізичного
ФОП По31.07.2018
житлового
лова (Димитрова), виховання і
горєлов
2500
приміщення
8-10, корп. № 8 спорту України Г. В.
8 Частина не2,0 м. Київ, вул. Ді- НУ фізичного
ФОП По31.07.2018
житлового
лова (Димитрова), виховання і
горєлов
2500
приміщення
14, корп. № 5
спорту України Г. В.
9 Нежитлові
813,4 м. Київ, бульв. Л. ДП УДНДІ про- ДК «УКРДО 31.07.2018
приміщення
Українки, 26
ектування міст «РАДОН»
6500
«ДІПРОМІСТО»
10 Частина даху
36,0 м. Київ, вул. Пав- Державна мі- ПрАТ «Ки- 31.07.2018
лівська, 29
граційна служба ївстар»
4500
України
11 Нежитлове
14,8 м. Київ, вул. Кос- ДП «НДІБМВ» ТОВ «ТОР- 31.07.2018
приміщення
тянтинівська, 68
ГОВИЙ
3500
ДІМ БМ
ГРУП»
12 Частина не5,0 м. Київ, просп.
ДП «Укрсервіс ТОВ «ДІС- 31.07.2018
житлового
Перемоги, 14
Мінтрансу»
2003»
3000
приміщення
13 Нежитлові
74,3 м. Київ, вул. Бор- НТУУ «КПІ ім. І. ТОВ «УК31.07.2018
приміщення
щагівська, 146а Сікорського»
РГЕНТЕХ»
4000
14 Нежитлове
приміщення

15 Нежитлове
приміщення
16 Нежитлове
приміщення
17 Нежитлове
приміщення

60,8

м. Київ, пл. Львів- Державна фісська, 6
кальна служба
України

ДП «Київська міська
курортна
бальнеолікарня
профспілок
України»
94,8 м. Київ, вул. А.
ДП «Антонов» ТОВ «АвіаТуполєва, 1, корп.
ційна
№ 102
компанія
«Вектор»
44,5 м. Київ,
Головне управ- ГО «ВО
вул. Еспланадління регіональ- «Інтелекна, 4-6
ної статистики туальна
Україна»
518,26 м. Київ, вул. Фіз- НУ фізичного
ТОВ «АЛВІ
культури, 1, корп. виховання і
КОНСАЛ№3
спорту України ТИНГ»

8 серпня 2018 року

31.07.2018
4000

31.07.2018
4000
31.07.2018
4000
31.07.2018
6500

8

відомості

№ 64 (1188), 8 серпня 2018 року

приватизації

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Пло- 2
ща, м

Адреса об’єкта
оцінки

18 Нежитлове
приміщення
19 Частина даху

10,0

м. Київ, вул. Герцена, 31
м. Київ, просп. А.
Глушкова, 9

Балансоутримувач

Платник
робіт з
оцінки
об’єкта

Орієнтовна
дата оцінки
Очікувана
найбільша
ціна надання
послуг з
оцінки, грн
31.07.2018
4500
31.07.2018
4500

ДУ «Центр
ПрАТ «ВФ
громадського Україна»
здоров’я
6,0
ДП
«ЦУТБМОЗ
по
ТОВ
України»
ковзанярському
«лайфспорту «Льодо- селл»
вий стадіон»
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати для продовження договору оренди.
Орієнтовна
дата оцінки
ро№ Назва об’єкта Пло- 2 Адреса об’єкта Балансоутри- Платник
Очікувана
найбіт з оцінки
з/п
оцінки
ща, м
оцінки
мувач
більша ціна
об’єкта
надання послуг
з оцінки, грн.
1 Частина даху
27,8 м. Київ,
ДП «Укркомуноб- ПрАТ «ВФ
31.07.2018
та технічного (7,0 та вул. Ділова
слуговування»
Україна»
4500
поверху
20,8) (Димитрова), 24
2 Нежитлові
169,5 м. Київ,
ГУ Національної ФОП Фурса
31.07.2018
приміщення
вул. Голосіїв- поліції у м. Києві М. С.
4500
ська, 15

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта Пло- 2 Адреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м
оцінки
3 Частина нежитлового
приміщення

1,0

м. Київ,
вул. Лабораторна, 5/17

4 Нежитлове
приміщення

Балансоутримувач
Київський національний
лінгвістичний
університет
ДНЗ «КПК
ПВФП»

Орієнтовна
дата оцінки
Платник роОчікувана
найбіт з оцінки
більша ціна
об’єкта
надання послуг
з оцінки, грн.
ФОП Горба31.07.2018
тенко С. О.
2500

96,0 м. Київ,
ПП «Боллід»
31.07.2018
вул. Гармат4000
на, 10
Конкурси відбудуться 22 серпня 2018 року о 15.00 у Регіональному відділенні Фонду державного майна України по м. Києву за
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 16 серпня 2018 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Документи, подані на конкурсний відбір СОД
в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД
допущені не будуть.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 22 серпня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом 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 конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу)
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у
Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у
пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного
поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв
мобільних операторів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка,
50г, телефон для довідок: 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, проведених 26.07.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – виробничий будинок загальною площею 100,7 м2, що обліковується
на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області та розташований за адресою: вул. 1 Травня, 30, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича.
Вартість надання послуг з оцінки – 2505,00 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 прохідної площею 12,6 м2, що обліковується
на балансі Подільського державного аграрно-технічного університету та
розташована за адресою: вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл., визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість надання послуг з оцінки – 2400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів.
НФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбувся 24.07.2018
1. Назва об’єкта: частина даху площею 35,0 м2. Балансоутримувач:
Криворізьке МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «ВФ Україна». Переможець –
ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 35,2 м2
(корисна площа – 17,5 м2, площа загального користування – 9,2 м2, ґанок
площею 8,5 м2.). Балансоутримувач: Дніпровська філія ДП Державний
науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Адреса: м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Корольов О. О. Переможець – ПП «КФ «Експоком». Вартість послуг –
2380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 42,67 м2
(корисна площа – 37,1 м2 та площа загального користування – 5,57 м2).
Балансоутримувач: Дніпровська філія ДП Державний науково-дослідний
та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Адреса: м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Департамент з питань
енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2200,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 43,03 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім.
О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Міський
комунальний заклад культури «Дніпровська дитяча музична школа № 7
ім. Леоніда Когана». Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг –
2200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 22,62 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім.
О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Яценко Т. О. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2000,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: частина даху площею 46,0 м2. Балансоутримувач:
Державне підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «лайфселл». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість
послуг – 2385,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 103,2 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М.
Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Гумбатова І. М. Переможець – ТОВ «Авто-Маркет». Вартість послуг –
2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
335,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім.
О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Сєвєрін С. А. Переможець – ПП «КФ «Експоком». Вартість послуг – 2380,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 15,93 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,23 м2.). Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Ушенко Ю. В. Переможець –
ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 2100,00 грн., строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 36,3 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім.
О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Тітова, 29. Мета оцінки – визна-
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чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Релігійна Громада Святої великомучениці Катерини парафії Дніпропетровської
єпархії Української Православної Церкви. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у кален
дарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 40,8 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім.
О.М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля (Кірова), 129-А. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Більченко Н.В. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
послуг – 2000,00 грн., строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 90,19 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім.
О.М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля (Кірова), 46. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП
«Професіонал». Переможець –ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг –
2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім.
О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Тітова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Павленко Т. Б. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг –
2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 58,01 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім.
О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Тітова, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –ТОВ «Клініка довголіття». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг –
2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 3,0 м2. Балансоутримувач: Державна податкова інспекція у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 1а. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Чопчіян А. О.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1900,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 124,4 м2.
Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, вул. Авіаційна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –ФОП Лопаєв О. М. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 114,75 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Е-Лайн». Переможець – ФОП
Данильченко В. В. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 26,4 м2. Балансоутримувач: ДП «Криворізький державний цирк».
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 10.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Тьоплий А. С. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість
послуг – 2380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
19. Назва об’єкта: частина даху площею 12,0 м2. Балансоутримувач:
ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля, 129а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2100,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
20. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 141,2 м2.
Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 116а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Колчанов М. С.
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2380,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
21. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 23,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Тітова, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Жабровський П.
М. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2000,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
22. Назва об’єкта: частина даху площею 14,0 м2. Балансоутримувач:
ДФ ДП «Український державний головний науково-дослідний і виробничий
інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань УКРНДІІНТВ». Адреса: м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, 12. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «лайфселл». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
23. Назва об’єкта: частина даху площею 22,0 м2. Балансоутримувач:
Павлоградський МВ з обслуговування м. Павлограда та Павлоградського
району ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Павлоград,
вул. Західнодонбаська (Ленінградська), 26а. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ«ВФ Украї-

на». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2100,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
24. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 184,80 м2
(у т. ч. 16,8 м2 загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська,15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Центр
психології балансу та рівноваги «Твоє життя». Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1900,00 грн., строк надання послуг (у кален
дарних днях) – 4.
25. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 135,96 м2
(у т. ч. 12,36 м2 площа загального користування). Балансоутримувач:
ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – Громадська організація «Ангели Надії». Переможець – ФОП
Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
26. Назва об’єкта: будівля КПП загальною площею 98,46 м2 (нежитлове
приміщення площею 32,36 м2 та навіс площею 66,1 м2). Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Черкасова, проммайданчик. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат». Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 4700,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
27. Назва об’єкта: нежитлові приміщення адміністративної будівлі площею 136,2 м2, гараж площею 19,5 м2, будівля вбиральні площею 6,34 м2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській
області. Адреса: м. Павлоград, вул. Добролюбова, 9а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Місія Батьківський дім».
Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 5000,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
28. Назва об’єкта: нежитлові приміщення в адміністративній будівлі
загальною площею 163,12 м2, будівля КПП площею 18,5 м2, приміщення
боксів для автомобілів площею 387,91 м2, автобаза (майданчик) площею 826,0 м2). Балансоутримувач: ДП «Кривбасшахтозакриття». Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Вартаняна, 5/К. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Екоспецтранс».
Дата оцінки – 20.07.2018. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг –
8300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
29. Назва об’єкта: майданчик площею 330,0 м2. Балансоутримувач:
ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ ВКП «Вантаж». Дата оцінки – 17.06.2018. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг –
2380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
Інформація РВ ФДМУ по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 31.07.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 83,6 м2 адмінбудівлі (літ. А), що перебувають на балансі Державного підприємства «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» та знаходиться
за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 122 (вартість виконання –
1440,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди;
приміщення (кабінет) площею 30,7 м2 у нежитлових приміщеннях
(літ. А), що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Житомирській області та знаходиться за адресою: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, 9 (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;
Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 237,5 м2 будівлі (літ. В), що перебуває
на балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України» та знаходиться за адресою:
Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Міськради, 12 (вартість виконання
– 1750,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди;
Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єкту:
нежитлові приміщення в адміністративній будівлі площею 20,4 м2 та
гараж площею 15,1 м2, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Житомирській області та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6А (вартість виконання – 1550,00 грн, строк
виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 199,5 м2 (кімнати № 1-1, 1-2, 1-3,
1-4, 1-5) у будівлі клубу, що перебуває на балансі ДНЗ «Центр сфери
обслуговування м. Житомира» та знаходяться за адресою: м. Житомир,
вул. Львівська, 10 (вартість виконання – 1600,00 грн, строк виконання
– 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
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