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Інформація регіональних
відділень ФДМУ
Оголошення про намір
передати державне
майно в оренду

3 Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

прийнято рішення
про приватизацію
тернопільська ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про внесення змін
до наказу про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Тернопільській області від 08.08.2018 № 00 455
внесено зміни до наказу регіонального відділення від 03.08.2018 № 00446 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі хлораторної загальною площею
67,3 м2» щодо приватизації об’єкта державної власності – окремого майна – нежитлової будівлі хлораторної загальною площею
67,3 м2 за адресою: вул. Тичини, буд. 3 «Х»,
м. Бучач, Тернопільська область, 48400,
що перебуває на балансі ВАТ «Бучацький
цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00373095),
такі зміни: у пункті 1 наказу виключено слова
«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

15 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

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди державного майна
 Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 7а (на 1-му поверсі будівлі), що перебуває на балансі ДП «Національний спортивний
комплекс «Олімпійський». Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 30 квітня 2018 року становить 38421,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство молоді та спорту
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (червень 2018 року) становить без
урахування ПДВ 288,16 грн; мета використання: розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари (орендна ставка 9 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 1728,96 грн без ПДВ).
Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно з
постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення
платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву; рахунок
одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ,
м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення платежу – гарантійний внесок від
(назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Київ, пров.Лабораторний, 7а
(на 1-му поверсі будівлі), що перебуває на баланс і ДП «Національний спортивний комплекс «Олімпійський», без ПДВ; найбільший запропонований розмір місячної орендної
плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах
є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до
його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців;
заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно
до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами
та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не
гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну
оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна;
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом
про оцінку, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії страхового поліса
і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору
оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний
зі свого боку проект договору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається,
якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання;
у разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної
плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні
70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих
днів від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; гарантійні внески протягом
семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно
з вимогами Порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню
протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування
конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками
з кроком 40 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
1) заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність
застосування до заявника санкцій відповідно чинного законодавства; документи, які підтверджують гарантійний внесок;
2) відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
3) додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати проведення
конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната № 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шев-

ченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс» із зазначенням назви
учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників
конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць
оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії
за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу (кімната № 102).
Конкурс буде проведено о 10.30 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по
м. Києву (кімната № 102).
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.(044) 281-00-21.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди державного майна
 Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення першого поверху холу лікувального корпусу № 1 загальною площею 10,0 м2, що перебуває на балансі Клінічної лікарні «Феофанія» Державного
управління справами, за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.04.2017
становить 183801,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державне управління справами.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (червень 2018 року) становить без
урахування ПДВ 1225,34 грн; мета використання: розміщення кафетерію, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи; сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного
внеску становить шість стартових орендних плат – 7352,04 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації
про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ
від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для
сплати гарантійного внеску): одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву; рахунок одержувача –
37313080214093; код одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку
одержувача – 820172; призначення платежу – гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди державного нерухомого майна – нежитлових
приміщень загальною площею 10,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного,
21; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 10 місяців; заборона приватизації,
суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної
безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи
протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на
забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з
моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом
місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не
меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь
балансоутримувача і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря
щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект
договору оренди; у разі відмови від укладання або не підписання у встановлений термін
договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у
розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні
50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; сплачений гарантійний внесок
не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку
для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30
Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору
оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу
у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; гарантійні
внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім
учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в
конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у
разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
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відомості
приватизації

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від
початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
1) заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з
ним; документи, які підтверджують гарантійний внесок; довідку про відсутність застосування санкцій (у довільній формі за підписом керівника);
2) відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку;
3) додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та
чинному законодавству України.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 2 робочих дні
до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната № 107) за
адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву в
конверті з написом «На конкурс» із зазначенням назви учасника конкурсу
та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників
конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до
початку проведення конкурсу (кімната № 102).

Конкурс буде проведено о 14.40 на 10-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімната № 102).
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за
тел.(044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про визначення переможця конкурсу на право оренди
державного майна, що відбувся 08.08.2018
За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування списку учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати конкурс на право оренди державного майна: нежитловий одноповерховий гаражний бокс, інвентарний № 101310197, реєстровий
№ 08571363.1.ФХМАУК 035, літ. Ф-1, загальною площею 201,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Баварська, 7, що перебуває на балансі Національного
університету цивільного захисту України, таким, що не відбувся.

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

40112249, Регіональний сервісний центр МВС у
Вінницькій області, 21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна,
24, тел. (0432) 66-16-94

найменування

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване
приміщення на 2-му поверсі адміністративної будівлі з прибудовою (літ. А, а)

вартість майна
максимально
за незалежною можливий строк
оцінкою, грн
оренди

загальна
площа, м2

місцезнаходження

40112249.1.ГЦЛОБШ005 Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин,
вул. Миколи Леонтовича, 55а, територіальний сервісний центр № 0544 (на правах відділу м. Тульчин)

4,6

37965,00

мета використання

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 ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти і
науки України

02543472, Головинське вище професійне училище нерудних технологій, вул. Жовтнева, Асфальтований май19, смт Головине, Черняхівський р-н, 12325, тел. 3-12-24
данчик

2 Міністерство охорони
здоров’я України

38499986, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64, тел./факс 34-04-08

Нежитлові приміщення будівлі (літ. А-2)

реєстровий номер майна

за
загальна вартість майна
оцін- максимально можплоща, м2 незалежною
кою без ПДВ, грн ливий строк оренди

місцезнаходження

02543472.1.АААБИВ814

Черняхівський
р-н, смт Головине,
вул. Жовтнева, 19

38499986.1.НЧИЮЦЛ2499 м. Бердичів, вул. Європейська, 45а

19,0

11484,00

До 3 років

205,4

565454,00

1 рік

мета використання
Для розміщення торговельного об’єкта з
продажу продовольчих товарів (хлібобулочні та кондитерські вироби)
Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державне управління справами
2

реєстровий номер
майна

найменування

25196197, Державне авіаційне підприємство «Україна», 08300, Ки- Частина нежитлового приміщення на перївська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2, (044)5916918
шому поверсі адміністративного будинку

Державне агентство рибного 25592421, ДП «Укрриба», 04053, м. Київ, вул. Тургенівська, 82а,
господарства України
(044) 486-07-91

за
загальна вартість майна
оцінкоплоща, м2 незалежною
юбез ПДВ, грн

місцезнаходження

25196197.1.ААААЛЖ094 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2

Гідротехнічні споруди (17 ставів)

–

Київська обл., Ставищенський р-н,
смт Ставище, с. Розкішне, с. Антонівка

максимально
можливий строк
оренди

мета використання

1,0

6 935,00

2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

–

6 316 425,00

2 роки 11 місяців Риборозведення

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна служба
статистики України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02361400, Головне управління статистики у Львівській області, 79019,
м. Львів, проспект В’ячеслава Чорновола, 4, тел. (032) 235-84-28

найменування

реєстровий номер майна

Частина бічного фасаду будівлі

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за
незалежною оцінкою, грн

максимально
можливий строк
оренди

77,0

351 490,00
станом на 30.06.2018

2 роки

02361400.1.АААДЕЖ043 м. Львів, просп. В.
Чорновола, 4

мета використання
Розміщення зовнішньої реклами

2 Міністерство охоро- 38547552, Львівський відокремлений підрозділ ДУ «Лабораторний
Нежитлові приміщення на першому пони здоров’я України центр на залізничному транспорті Міністерства охорони здоров’я Украї- версі будівлі
ни», 79022, м. Львів, вул. Городоцька, 186, тел. (032) 226-97-60

Інформація відсутня

м. Львів, вул. Городоцька, 186

48,2

595090,00
станом на 31.05.2018

1 рік

Розміщення громадського об’єднання на
площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності

3 Міністерство освіти
і науки України

02070996, Державний вищий навчальний заклад Національний лісоЧастина бойлерної на 1-му поверсі бутехнічний університет України, 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, дівлі літ. «А-2»
103, тел. (032) 237-80-94

Інформація відсутня

м. Львів, вул. Природна, 19

78,4

489 173,00
станом на 30.06.2018

2 роки 364 дні

Розміщення обладнання для виробництва
та постачання теплової енергії (інше використання)

4 Міністерство освіти
і науки України

02071010, НУ «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, Частина вбудованого нежитлового примі12, тел. (032) 237-49-93
щення у вестибулі будівлі корпусу № 28

Інформація відсутня

м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3

1,5

28 386,00
станом на 30.04.2018

2 роки 364 дні

Розміщення банкомата

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

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство охоро- 02010824, Вищий державний навчальний заклад «Українська медична стоматоло- Частина нежитлового приміщення на
ни здоров’я України гічна академія», вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011, тел. (0532) 60-20-51
1-му поверсі морфологічного корпусу

загальна вартість майна за неза- максимально можлиреєстровий номер майна місцезнаходження площа,
м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02010824.1.НЧИЮЦЛ4114 вул. Шевченка,
23, м. Полтава

10,0

151 818,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Торгівля навчальною літературою та канцтоварами

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди

мета використання

1 Державна казначей- 37437431, Глухівське управління Державної казначейської служби України Сум- Частина нежитлового 37437431.1.АААДЕВ923
ська служба України ської області 41400, м. Глухів, вул. Терещенків, 44, (05444) 2-33-86
приміщення

Сумська обл., м. Глухів,
вул. Терещенків, 44

17,8

5688,87

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного об’єкта з продажу
непродовольчих товарів

2 Державна казначей- 37784555, Конотопське управління Державної казначейської служби України
ська служба України Сумської області, 41615, м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48, (05547) 6-71-78

Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Братів Лузанів, 48

31,8

13053,65

2 роки 364 дні

Розміщення суб’єкта господарювання, що надає ритуальні послуги

Нежитлові приміщення 37784555.1.АААДЕВ926

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
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
з/п
1

Назва органу
управління

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

Державне агентство
водних ресурсів України
Державне агентство
водних ресурсів України
Державне агентство
водних ресурсів України

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

за максимально
загальна вартість майна
оцін- можливий строк
площа, м2 незалежною
кою без ПДВ, грн
оренди

05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003,
вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51
05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003,
вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51
05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003,
вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51

мета
використання

Частина приміщень автомобільної ваги під літ. 05379205.40.АААБВЖ727 Вул. Текстильна, 30а, м. Терскладуван19,7
33730,00
2 роки 11 місяців Для
«О», поз. 1-3, ІІ
нопіль
ня матеріалів
2
Частина приміщення закритого складу для
05379205.40.АААБВЖ724 Вул. Текстильна, 30а, м. Терпідсобного
9,9
19050,00
2 роки 11 місяців Для
зберігання матеріалів під літ. «К», поз. 1-5
нопіль
приміщення
3
Нежитлове приміщення поз. 4-3, площею
05379205.1.АААБЕИ912 Вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль
Під офісне
11,6 м2 та доля площі спільного користування
14,0
51620,00
2 роки 11 місяців приміщення
2
2,4 м на 4-му поверсі лабораторного корпусу
4 Державне агентство
03562307, Чортківське міжрайонне управління водного господарства, 48500,
Центральний склад під літ. «В» поз. 1-1, 1-2,
03562307.1.АААБЕЕ533 Вул. Князя Володимира Великого, 193,7
зберігання
265750,00
2 роки 11 місяців Для
водних ресурсів України вул. Князя Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл., (03552) 3-17-76 1-3, 1-4, 1-5
12, м. Чортків, Тернопільська обл.
матеріалів
5 Державне агентство
03562307, Чортківське міжрайонне управління водного господарства, 48500,
Склад ПММ під літ. «З» поз. 1-1, 1-2, 1-3,
03562307.1.АААБЕЕ531 Вул. Князя Володимира Великого,
зберігання
50,0
66860,00
2 роки 11 місяців Для
водних ресурсів України вул. Князя Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл., (03552) 3-17-76 1-4, 1-5, 1-6
12, м. Чортків, Тернопільська обл.
ПММ
6 Державне агентство
03562307, Чортківське міжрайонне управління водного господарства, 48500,
Частина адмінбудинку під літ. «А» поз. 1-11,
03562307.1.АААБЕЕ528 Вул. Князя Володимира Великого,
офісні
61,3
247590,00
2 роки 11 місяців Під
водних ресурсів України вул. Князя Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл., (03552) 3-17-76 1-12, V
12, м. Чортків, Тернопільська обл.
приміщення
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

15 серпня 2018 року

№ 66 (1190)

3

відомості
приватизації

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ 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

Відсутній

найменування

1

РВ ФДМУ по Харківській області

Нежитлові приміщення № 1-11 у підвалі та нежитлові приміщення № 1-18 на першому поверсі 5-поверхової будівлі,
літ. «А-5»

2

Міністерство регіонального роз02497980, ДП УДПІ «УКРМІСЬКБУДПРОНежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
витку, будівництва та житловоЕКТ», 61145, м. Харків, вул. Космічна, 21а, 11, 12, 13, 14 (згідно з техпаспортом) на 11-му поверсі 12комунального господарства України тел. (057) 701-14-22, 701-14-26,
поверхової будівлі виробничого корпусу, інв. № 4, літ. А-12

загальна вартість майна
плоза незалежною
ща, м2
оцінкою, грн

максимально
можливий строк
оренди

реєстровий
номер майна

місцезнаходження

–

м. Харків, просп.
Науки, 35

445,5

2889600,00

10 років

Розміщення торговельного об’єкта з продажу ортопедичних
виробів на площі 200,3 м2 та надання послуг з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами на площі 245,2 м2

–

м. Харків,
вул. Космічна,
21а, к.1

232,5

1297940,00

10 років

Здійснення проектних робіт у сфері гірничодобувної промисловості на площі 118,5 м2; проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі на площі 75,9 м2;
розміщення офісного приміщення на площі 38,1 м2

мета використання

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство юсти- 08564972, Державна установа «Новгород-Сіверська установа виконання покарань
ції України
(№ 31)», 16000, Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Миколаївська, 31,
(04658) 2-12-05

найменування

реєстровий номер майна

майна
максимально
загальна вартість
незалежною можливий строк
площа, м2 заоцінкою,
грн
оренди

місцезнаходження

мета використання

Частина будівлі котельні

08564972.1.КЕУЦЯБ018

Чернігівська обл., м. НовгородСіверський, вул. Миколаївська, 31

67,15

66 514,28

2 роки 364 дні Для встановлення твердопаливних котлів
та надання послуг з теплопостачання

2 Міністерство юсти- 08731849, Державна установа «Менська виправна колонія (№ 91)», 15652, Чернігів- Частина будівлі котельні
ції України
ська обл., Менський р-н, смт Макошине, просп. Дружби, 5, (04644) 4-11-58

08731849.1.ПЕХАУД086

Чернігівська обл., Менський р-н,
смт Макошине, просп. Дружби, 5

81,0

52 582,50

2 роки 364 дні Для встановлення твердопаливних котлів
та надання послуг з теплопостачання

3 Міністерство оборони України

33689922.36.МТЧАЯН006 Чернігівська обл., Козелецький р-н,
с-ще Десна, вул. Ювілейна, 7

167,5

153 519,04

38716088, Філія «Військторг»Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Бетонно-щебенева плоКозелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, (04646) 4-62-96, 4-68-53
щадка з естакадою

2 роки 364 дні Для зберігання та переробки деревини

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних),
РВ ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження
двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державне управління
справами
2 Державне управління
справами
3 Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України
4 Державна служба статистики України
5 Державна фіскальна
служба України
6
7
8

9

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за максимальреєстровий номер
найменування
місцезнаходження
плонезалежною оцін- но можливий
майна
ща, м2
кою, грн
строк оренди
05905668, Державне видавництво «Преса України», 03047,
Нерухоме майно – нежитлові 05905668.1. ААААЛЕ142 03047, м. Київ, просп. Перемоги, 50 (кімн.
75,8
1524186,00,00
1 рік
м. Київ, просп. Перемоги, 50, тел. 454-8242, факс 288-05-17 приміщення
327, 329 та 331 на 3-му поверсі редакційностаном на
видавничого корпусу, літера А)
31.05.2018
05905668, Державне видавництво «Преса України», 03047, Нерухоме майно – нежитлове 05905668.1. ААААЛЕ142 03047, м. Київ, просп. Перемоги, 50 (кімн.
18,5
369760,00
1 рік
м. Київ, просп. Перемоги, 50, тел.454-8242, факс 288-0517 приміщення
253 на 2-му поверсі редакційно-видавничого
станом на
корпусу типографії № 1, літера А)
31.05.2018
Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса,
контактний телефон)

00151644, ДП «НДІ «Еластик», 02090, м. Київ, вул. Празька,
5, тел. 292-5123, факс 202-7268

Нерухоме майно – нежитлові
приміщення

–

02090, м. Київ, вул. Празька, 5 (на 1-му поверсі будівлі, літера А, корпус № 1)

21680000, Головне управління регіональної статистики,
01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6, тел. 287-6035, факс
246-68-58
39292197, Державна фіскальна служба України, 04655,
м. Київ-53, Львівська площа, 8, тел. 272-51-59, 247-26-84,
факс 272-08-41
02544490, КВПУ будівництва і дизайну 03061, м. Київ,
вул. Шепелєва, 3, (044) 497-71-65

Нерухоме майно – нежитлові 21680000.1. АААДЕЖ528 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6 (на 8-му
приміщення
поверсі будівлі, літера А)

Нерухоме майно – нежитлові 39292197.34.ААААЖЖ679 03065, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8а
приміщення
(приміщення № 104: рампа № 2 на 1-му поверсі будівлі)
Міністерство освіти
Нерухоме майно – нежитлове
–
м. Київ, вул. Патріотів, 96
і науки України
приміщення на 1-му поверсі
будівлі
Міністерство освіти і на- 02928433, Національний університет фізичного виховання
Нерухоме майно – нежитлове
–
м. Київ, вул. Фізкультури, 1
уки України
і спорту України 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, (044)
приміщення на 2-му поверсі
287-54-52
навчального корпусу №6
Міністерство регіо00294349, ДП «Український науково-дослідний і проектноНерухоме майно – нежитлові 00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
нального розвитку,
конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів приміщення на 1-му поверсі
будівництва та житлово- «НДІБМВ», 04080, м. Київ-80, вул. Костянтинівська, 68,
комунального господар- тел./факс (044) 425-56-32
ства України
Міністерство молоді та 14297707, ДП «НСК «Олімпійський», 03150, м. Київ,
Нерухоме майно – частина чаші 14297707.1.ЛУЮЧЕК043 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55
спорту України
вул. Велика Васильківська, 55, (044) 590-67-32
стадіону –11,0 м2 та місце при
виході зі стадіону –3,0 м2

11,9
45,6
217,7
102,0
18,0
19,2

14,0

187870,00
станом на
31.05.2018
1170200,00
станом на
31.05.2018
2588100,00
станом на
28.02.2018
1 202 000,00
станом на
30.04.2018
382 763,00
станом на
30.04.2018
323520,00
станом на
30.06.2018
502650,00
станом на
30.06.2018

2 роки 11
місяців

мета використання
Розміщення видавництва друкованого засобу
масової інформації та видавничої продукції, що
видаються українською мовою
Розміщення суб’єкта господарювання, що
провадить діяльність у сфері виготовлення
друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг
Розміщення камери схову

2 роки 11
місяців

Розміщення громадської організації на площі,
що не використовується для провадження підприємницької діяльності
2 роки 364 дні Для фізичного огляду товарів та транспортних засобів фізичних осіб та для проведення
вантажно-розвантажувальних робіт
2 роки 11 Виготовлення зварювальних вузлів для сантехмісяців
нічних робіт, металевих заготовок, водостічних
труб для покрівлі.
2 роки 11 Розміщення офіса
місяців
1 рік

2 роки 11
місяців

Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи

Розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, що надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення площею
2,34 м2, розташована на першому поверсі шостого під’їзду, за
адресою: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, що обліковується на балансі Управління адміністративних будинків Господарськофінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів (частини
приміщення площею 2,34 м2) станом на 31.05.2018, тис. грн: 22,643. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 2. Найменування об’єкта оцінки: приміщення площею 30,2 м2,
розташоване на першому поверсі, за адресою: вул. Грушевського,
12/2, м. Київ, 01008, що обліковується на балансі Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату
Кабінету Міністрів України. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору оренди.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Берегівський кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівский кар’єр»
(код за ЄДРПОУ 32703031). Місцезнаходження об’єкта: 90260, Закарпатська обл., Берегівский р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, 245.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості державного
майна, переданого в оренду з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Основні види продукції (послуг), що виробляються: виробництво неметалевих
мінеральних виробів, н.в.і.у. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) станом
на 31.05.2018: 184 одиниці основних засобів, в тому числі: будівлі і споруди – 34 одиниці, транспортні засоби – 21 одиниця (в т. ч. тепловоз –
1 одиниця), автодорога по території підприємства – 1 одиниця, під’їзна
залізнична вітка до ст. Боржава – 1 одиниця, обладнання та устаткування – 127 одиниць. Балансова залишкова вартість основних засобів станом
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Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів (нежитлове
приміщення площею 30,2 м2 ) станом на 31.05.2018, тис. грн: 292,236.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням
умов цього оголошення.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки: щодо об’єкта оцінки № 1 – ПАТ КБ «Приватбанк»;
щодо об’єкта оцінки № 2 – ПАТ «Державний ощадний банк України».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки не-

рухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель. Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки
№ 1 – 5 200,0 грн.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки
№ 2 – 5 800,0 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який
вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією,
шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для
кореспонденції ФДМУ (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00
23 серпня 2018 року.
На конверті необхідно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 30 серпня
2018 року о 14.00.

на 31.05.2018 – 5954,7 тис. грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:
земельні ділянки надані згідно з Державним актом на право постійного
користування землею Серія ЗК 001-22026 від 20.02.1995:
1.9972 га – місце розташування земельної ділянки: Закарпатська
обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, кар’єр Білі туфи (кадастровий номер
земельної ділянки 2120486400:10:001:0021), правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування землею;
13.3857 га – місце розташування земельної ділянки: Закарпатська
обл., Берегівський р-н, на території Берегівської міської ради, за межами населеного пункту, родовище Фогош (кадастровий номер земельної
ділянки 2110200000:03:003:0009), правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування землею;
15.3928 га – місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
Берегівський р-н, с. Мужієво, вулиця Ракоці Ференца ІІ, 245 (кадастровий
номер земельної ділянки 2120486400:10:002:0032), правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею;
3,062 га – місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
Берегівський р-н, на території Берегівської міської ради, за межами населеного пункту (кадастровий номер земельної ділянки відсутній, архівний 2110200000:03:003:0003), правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування землею.
Цільове призначення земельних ділянок: 11.02 Для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підпри-

ємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): –. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є: єдині (цілісні) майнові комплекси добувної промисловості і розроблення кар’єрів (секція В відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2100).
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 15 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду державного майна від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області
(88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 313).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти
інтелектуальної власності)».
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4

відомості
приватизації

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції: пропозиції учасника конкурсу щодо вартості
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної
в окремому конверті; підтвердних документів – заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток
4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 23 серпня
2018 року 16.00 (включно).
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) 30 серпня
2018 року.

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.
 1. Назва об’єкта оцінки: прибудова (Літ. А') загальною площею 36,4 м 2, до будівлі металообробної дільниці (Літ. А, інв.
№ 10310016). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Новогупалівка, вул. Центральна, 44. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління водного господарства.
Платник робіт з оцінки: ФОП Каравай К. 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: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 69 до № 73
включно, вбудовані в третій поверх будинку гуртожитку (Літ. А-5)
(житлові приміщення першого, другого та третього поверхів будівлі
гуртожитку були переведені в нежитлові розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації від 14.08.2002 № 334 загальною
площею 1059,53 м2), загальною площею 115,7 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Якова Новицького,11/ вул. Правди, 51.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки ля розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ЗПНУ № 461 ВАТ «Запоріжелектромонтаж» та не увійшло до його статутного капіталу при приватизації. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Нова Січ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. 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.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 33,0 м2
учбового корпусу № 1 (Літ. А-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло, 71/46. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний коледж Запорізької
державної інженерної академії. Платник робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл».
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: конструктивні частини будівель (частини
даху), під розміщення передавальних пристроїв.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 1 загальною площею 8,8 м2 будівлі майстерень (Літ. Б), реєстровий № 36415134.33.
ДЛСУУО001; частина димової труби котельні, що разом становить
50 % її площі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, c. Михайлівка, вул. Шкільна, 5. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління водного господарства
Запорізького обласного управління водних ресурсів. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». 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: будівлі та споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення, конструктивні частини
будівель, призначені для розміщення передавальних пристроїв.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 25,0 м2
будівлі гуртожитку № 2, реєстровий № 02125237.1.ЦСЮЯУУ068.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь,
вул. Івана Алексєєва, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: конструктивні частини будівель (частини даху) під розміщення
передавальних пристроїв.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 16 площею
34,6 м2 та тамбур площею 1,0 м2 першого поверху будівлі (літера А-3, реєстровий номер 03069305.1.СЦЧАЧБ009) загальною
площею 35,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. О. Невського, 27. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське
вище професійне училище». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фармацевтична компанія «ФАРМЕКС». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.08.2018. 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,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 108
першого поверху будівлі (літера А) загальною площею 63,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Університетська (колишня назва Ульянових), 25. 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: ТОВ «ЮН-АВТ 1». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 51
загальною площею 4,0 м2 першого поверху будівлі (літ. А-1, реєстровий номер 08672408.1. ТГЧЮБР497). Місцезнаходження об’єкта
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оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 191. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізьке міське управління Головного управління МВС
України а Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2018. 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, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в 10-й поверх будівлі управління шлюзу (літера А-10, інв. № 240) нежитлове приміщення № 48
загальною площею 12,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 240. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди від 19.09.2012 № 1223/166п/п,
укладеного між Державним підприємством водних шляхів «Укводшлях»
та Держаним підприємством «Адміністрація морських портів України»
за погодженням регіональним відділенням розміру орендної плати. Балансоутримувач майна: Державне підприємство водних шляхів «Укводшлях». Платник робіт з оцінки: Держане підприємство «Адміністрація
морських портів України». 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: приміщення
та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, 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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України15.01.2016 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).
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 потрібно 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, а саме:
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
ФДМУ; 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 на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 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 РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 10) до 14.00 23.08.2018 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області
30.08.2018 о 10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди
 1. Гідротехнічні споруди, що розташовані за адресою: Київська
обл., Обухівський р-н,а саме: став «Деремезна» площею 6,50 га; дамба
(інв. № 502), що перебувають на балансі ДП «Укрриба». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата
оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ТОВ «Обухівське рибне господарство». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 11000 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення.
 2. Частина нежитлового приміщення будівлі центрального
складу площею 100,00 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О.
Білана, 1, що перебуває на балансі Пошуково-зйомочної експедицієї № 60
КП «Кіровгеологія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ФОП Нестерюк В. М. Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель складського призначення.
 3. Приміщення № 2 – № 8 в будівлі адмінкорпусу (інв. № 4)
загальною площею 65,5 м2 за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, що перебуває на балансі ДП «Київський
військовий деревообробний завод». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.08.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Цимбалюк Н. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного,
торговельно-адміністративного призначення.
 4. Державне майно загальною площею 473,7 м2, а саме: лісовий
будинок загальною площею 123,1 м2; гараж загальною площею 322,4 м2;
баня загальною площею 11,5 м2; приміщення для обробки туш загальною
площею 8,4 м2; коптильня загальною площею 8,3 м2 за адресою: Київська
обл., м. Кагарлик, вул. Лісова, 2а, що перебувають на балансі Державного підприємства «Ржищівське лісове господарство». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ТОВ «Компанія Ерго». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
8100 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель виробничого, виробничо-складського призначення.
 5. Нежитлова будівля – гараж, літера «В» – приміщення площею 134,90 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 4, що перебуває на балансі Філії центральної дитячо-юнацької
навчально-спортивної бази «Трудові резерви» в м. Біла Церква Київської
області Центрального спортивного комплексу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата
оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ФОП Яровий С. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель складського, виробничо-складського призначення.

 6. Частина споруди «Інженерна споруда системи охолодження

об’єктів ЧАЄС» загальною площею 21 800,00 тис. м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, Іванківський р-н, м. Прип’ять, вул. Житомирська,
1, літера «В», що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «ГАРАНТ ЕНЕРГО». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
72000 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики,
замощення аналогічного функціонального призначення.
 7. Нерухоме майно – бетонований майданчик загальною площею 8,0 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Лісники, що перебуває на балансі Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ПрАТ «Київстар». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
майданчики, замощення аналогічного функціонального призначення.
 8. Нерухоме майно: «Гідротехнічна споруда «Ставки», розташована в заплаві р. Рокач, за адресою: Київська обл., смт Гостомель,
вул. Мирна, 3, що перебуває на балансі Державної установи «Бучанська виправна колонія № 85». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ТОВ «Риба – Щука». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 11000 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 9. Гідротехнічні споруди у кількості 52 одиниці за адресою: Київська обл., Володарський р-н, в межах земель Рубченківської сільської
ради, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ФОП Дем’янчук І. П. Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 17303 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 10. Нерухоме державне майно загальною площею 2220,00 м2,
а саме: технологічна площадка для стоянки автомобілів площею 1122,00 м2
(інв. № 10317000); плац для стоянки автомобілів площею 945,00 м2 (інв.
№ 10303000); частина під’їзної дороги до автоматичної заправ очної
станції площею 153,00 м2 (інв. № 103064000) за адресою: Київська обл.,
м. Обухів, вул. Каштанова, 68, що перебуває на балансі Обухівського
міжрайонного управління водного господарства. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ТОВ «ТЕПЛОЕНРГОПОСТАЧ». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
4598 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 11. Частина майданчика з твердим покриттям загальною площею 17,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського, 30, що перебувають на балансі ДВНЗ «ПереяславХмельницького державного педагогічного університету». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ТОВ «Кегичівське». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
3388 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 12. Частина приміщення № 2 загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі пасажирського термінала «D», що перебуває на балансі ДП
«МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «АЛЬФА – БАНК». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель, для розміщення банкоматів.
 13. Приміщення № 38 загальною площею 131,6 м2 в будівлі
лабораторного корпусу АТБ за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки:
визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Рух Авіа». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель, виробничо-складського, складського призначення.
 14. Частина приміщення № 2 загальною площею 10,0 м2 на
першому поверсі пасажирського термінала «D», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: Громадська спілка
«КИЇВСЬКА ТУРИСТИЧНА АСОЦІАЦІЯ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельного
призначення.
 15. Нежитлове приміщення загальною площею 75,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 219, що перебуває на балансі
Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Веретенніков Є. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг:
3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого, виробничо-складського призначення.
 16. Частина приміщення № 78 загальною площею 225,0 м2 на
3-му поверсі пасажирського термінала «D»; частина приміщення
№ 78 загальною площею 150,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»; частина приміщення № 78 загальною площею
150,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ТОВ «Рестохолдинг». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 3630 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного-адміністративного,
торговельного призначення.
 17. Частина нежитлової будівлі – гараж, літера «К» – приміщення площею 49,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 4, що перебуває на балансі Філії центральної дитячо-юнацької
навчально-спортивної бази «Трудові резерви» в м. Біла Церква Київської
області Центрального спортивного комплексу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Паланський О. С. Очікувана найбільша ціна надання послуг:
3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель виробничо-складського, складського призначення.
Учасникам конкурсу необхідно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом ФДМУ від
16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі
необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки, та
загальний стаж професійної діяльності майна не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що
містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження
державної служби РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 30.08.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50 (РВ ФДМУ по Київській області ), кімн. 606,
телефон для довідок 200-25-29.
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відомості
приватизації

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 № Ха
площею 1,5 м2 та частина нежитлового приміщення № XIVа площею 1,5 м2 на першому поверсі гуртожитку № 4. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Сахарова, 25. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». 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. Сахарова, 25. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Симак
Дмитро Михайлович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
№ 29-1 площею 1,5 м2 та частина нежитлового приміщення № 75-1
площею 1,5 м2 на другому та четвертому поверхах п’ятиповерхового
гуртожитку № 3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпинця, 27. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». 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. Карпинця, 27. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Симак Дмитро Михайлович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 325-1а
площею 1,5 м2 та частина нежитлового приміщення № 525-1а площею 1,5 м2 на третьому та п’ятому поверхах дев’ятиповерхового
гуртожитку № 15. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лазаренка, 42. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». 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. Лазаренка, 42. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Симак Дмитро Михайлович.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 53-2а
площею 1,5 м2 та частина нежитлового приміщення № 164-2а площею 1,5 м2 на першому та третьому поверхах п’ятиповерхового
гуртожитку № 8. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Сахарова, 23. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». 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. Сахарова, 23. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Симак Дмитро Михайлович.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 6а
площею 1,5 м2 на третьому поверсі п’ятиповерхового гуртожитку № 5.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лукаша, 4. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». 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. Лукаша, 4. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Симак Дмитро Михайлович.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 484а
площею 1,5 м2 та частина нежитлового приміщення № 665а площею
1,5 м2 на третьому та четвертому поверхах п’ятиповерхового гуртожитку № 10. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Відкрита,
1. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка».
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. Відкрита, 1. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Симак Дмитро Михайлович.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 425-1а площею 1,5 м2 та частина нежитлового приміщення № 607-1а площею 1,5 м2 на четвертому та шостому поверхах
дев’ятиповерхового гуртожитку № 14. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Лазаренка, 40. Балансоутримувач: Національний
університет «Львівська політехніка». 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. Лазаренка, 40. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Симак
Дмитро Михайлович.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 80,0 м2 на третьому поверсі триповерхової 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 – ПП «ПАВО ГРУП».
 9. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею 40,0 м2 на третьому поверсі у нежитловій 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
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. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ІНТЕРОКО».
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 53,2 м2 в підвалі гуртожитку № 3. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Шімзерів, 5а. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 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 пропо-
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рційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Шімзерів, 5а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Копняк Любомира Іванівна.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
(№ 276) на першому поверсі будівлі головного корпусу університету загальною площею 3,0 м2. 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
укладення 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. Університетська, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Цимбала Юлія Ігорівна.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 №10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця: для об’єктів № 1 – № 7 та №11 – 2400,00 грн; для об'єктів
№ 8 – № 10 – 3000,00 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, 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: РВ ФДМУ 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, № 4, № 5, № 6, № 7 – приміщення,
частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв,
інших автоматів); для об’єктів № 9, № 10, № 11 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для об’єкта
№ 8 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об'єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з
описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також строку виконання 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 РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі палацу спорту «Юність» загальною площею 2 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Ілілчівська філія ДП АМПУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, просп. Миру,
20. 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 «АЙС ТЕРМ» (код за ЄДРПОУ
37089346); тел. 743-97-04.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення одноповерхової
прибудови до навчального корпусу № 1 та нежитлове приміщення
навчального корпусу № 2 загальною площею 15 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Преображенська, 8 та м. Одеса, вул. Гоголя, 18. 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:
Фізична особа – підприємець Старущенко Олена Хомівна (код за ЄДРПОУ
1672600466); тел. 093-627-85-88, 063-425-38-27.
 3. Назва об’єкта оцінки: відкритий майданчик загальною площею 20 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ОДЕСЬКА
СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛЬНА МУЗИЧНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІМЕНІ ПРОФ. П.С.
СТОЛЯРСЬКОГО. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Одеса, вул. Сабанєєв міст, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкту 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 за
ЄДРПОУ 22859846); тел. 734-12-68.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля на першому поверсі
учбового корпусу № 2 загальною площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська,
13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: 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 Краснянський Олег Миколайович (код за ЄДРПОУ 3106709693);
тел. 0977992522.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля на першому поверсі
учбового корпусу № 4 (інв. № 1031032183) загальною площею 2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний
аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров.
Матросова, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору.
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 Краснянський Олег Миколайович (код за ЄДРПОУ 3106709693);
тел. 0977992522.
 6. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщення – теплиць з блоком адміністративно-допоміжних приміщень (інвентарний № 10310053) загальною площею 50 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ закладу «Спеціалізований (спеціальний)
клінічний санаторій ім. В. П. Чкалова» МОЗ України. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 85. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: 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 Хорт Надія Володимирівна (код за
ЄДРПОУ 2418714920); тел. 048-346781.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху в п’ятиповерховому гуртожитку № 1 загальною площею 2,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
економічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Черняховського, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: 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 Рябуха Олександр Миколайович (код за ЄДРПОУ
2893411351); тел. 067-482-82-61.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху в п’ятиповерховому гуртожитку № 3 загальною площею 2,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Героїв прикордонників, 5. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-5028, 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:
Фізична особа – підприємець Рябуха Олександр Миколайович (код за
ЄДРПОУ 2893411351); тел. 067-482-82-61.
 9. Назва об’єкта оцінки: склад металоконструкцій «Модуль»
(інв. № 10310041) площею 735,0 м 2, цех № 10 (будівля) (інв.
№ 10310037) площею 881,0 м2 та офіс площею 38,80 м2, загальною площею 1654,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Ізмаїльський слідчий ізолятор управління державної пенітанціарної служби України в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вилкове, Кілійського р-ну, Одеській обл. 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: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОМ» (код за
ЄДРПОУ 31693473); тел. 04843-3-21-98.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху адміністративно-навчального корпусу № 1 загальною площею
35,1 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: Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк «ПІВДЕННИЙ» (код за ЄДРПОУ 20953647);
тел. 757-92-32.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина виробничого майданчика загальною площею 120 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 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: Товариство з обмеженою відповідальністю «Південний Дьюті Фрі Трейдінг» (код за ЄДРПОУ
39404607).
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 31 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Одеський коледж
економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Троїцька, 25. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 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: Товариство з обмеженою відповідальністю «Полінаст-Дент» (код
за ЄДРПОУ 37352196); тел. 787-08-04.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові підвальні приміщення загальною площею 94,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління державної казначейської служби України у Березівському районі Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Березівка, пл. Генерала Плієва, 5. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: 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: Фермерське господарство «Анісімов О.А.» (код за ЄДРПОУ
32503258); тел. 096-21-31-695.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина даху (відкритого майданчика)
одноповерхової будівлі ДНС-1 загальною площею 14 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська область, Біляївський р-н, с. Курган. 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 акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») (код за ЄДРПОУ 14333937); тел. (095)289-55-55.
 15. Назва об’єкта оцінки: необоротні активи ЦМК ДПП «Нефон».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Мрія-2».
Місцезнаходження об’єкта оцінки : 65078 м. Одеса, вул. В. Терешкової,
буд. 21. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості необоротних активів з метою розірвання договору оренди ЦМК ДПП «Нефон» від
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відомості
приватизації

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
оцінки, його місцезнаходження та Дата
№ Назва об’єкта
найменування балансоутримувача
оцінки

Вид
вартості

Залишкова
вартість
об’єкта,
грн

31.08.208

Визначення вартості об’єкта з метою передачі в оренду
1 Нежитлове приміщення будівлі студентського
Ринкова 36138,84
гуртожитку № 1: літера «З», позиція 1-21 (аудиторія), площею 57,4 м2 за адресою: вул. Львівська, 1, м. Тернопіль, що перебуває на балансі
Тернопільського національного економічного
університету

Платник

Приватне
підприємство
«Автошкола
«Т-Драйв»

Продовження таблиці

Залишкова
вартість
Платник
об’єкта,
грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2 Частина даху адміністративної будівлі загальною
Ринкова 46695,85 Приватне
площею 150,0 м2 за адресою: вул. Лисенка, 20а,
акціонерне
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Державтовариство
ного підприємства «Тернопільський науково«Київстар»
дослідний та проектний інститут землеустрою»
оцінки, його місцезнаходження та Дата
№ Назва об’єкта
найменування балансоутримувача
оцінки

Вид
вартості

31.08.2018

19.07.2004. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: Infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності ( коди КВЕД) суб’єкта господарювання
Код КВЕД
Види діяльності
55 90
Діяльність інших засобів тимчасового розміщення
81 10
Комплексне обслуговування об’єктів
68 20
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого
майна
87 90
Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)
Основні засоби (група)
Кількість
103
3
104
16
105
5
106
2
109
8
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 120535,00 грн.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на
01.01.2018
103
505,3
104
0,00
105
0,00
106
0,00
109
0,00
Кількість земельних ділянок: 3.
1. Розмір земельної ділянки – 0,9024 га. Місце розташування земельної ділянки: 65016, м. Одеса, вул. Костанді, буд. 33. Цільове призначення
земельної ділянки: Е.07.01. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
(ділянок): 5349927,02
2. Розмір земельної ділянки – 0,0812 га. Місце розташування земельної ділянки: 65078, м. Одеса, вул. В. Терешкової, буд. 21. Цільове призначення земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок): 2273,26.
3. Розмір земельної ділянки – 0,0242 га. Місце розташування земельної ділянки: 65000, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 92Б. Цільове призначення земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
(ділянок): 4557,14.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: (так, ні) ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018. Інформація
про особу –платника робіт з оцінки: ТОВ «Мрія-2», директор Шаманська
Олена Федорівна, тел. 765-42-36.
 16. Назва об’єкта оцінки згідно з технічним паспортом: будинок
літера «Ф», інв. № 20 (склад). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки ДП «Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки» (ДП
«ОНДІТТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки 65028, м. Одеса, вул. Мечникова, 132. Мета проведення оцінк: здача в оренду нежитлового приміщення
одноповерхової будівлі літери «Ф» загальною площею 112,6 м2. Телефони
замовника конкурсу: (048) 722-13-56, 722-81-64, (068) 201-41-11, телефакс замовника конкурсу (048) 760-17-28, електронна адреса замовника
конкурсу: oniitt@ukr.net або innovaciya.sk@gmail.com. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 72.19 Дослідження й
експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства – 6373545,63 грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
–. Балансова залишкова вартість будинку літера «Ф» інв. № 20 (склад)
площею 404,3 м2 – 57459,00 грн. Балансова залишкова вартість частин
будівлі літера «Ф» інв. № 20 площею 112,6 м2 – 16002,68 грн станом на
20.06.2018. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): –. Головний бухгалтер О. М. Каташинська. Дата 02.07.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31 грудня
2015 року № 2075 ( у редакції наказу ФДМУ від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з
конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності
по всіх об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна по об’єктах оцінки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 вище
6920 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна по об’єкту оцінки № 15 вище 32890 гривень комісією з конкурсного
відбору не розглядатиметься.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна по об’єктах оцінки № 9,16 вище 7100 гривенm 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 30.09.2018. 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.
Конкурс відбудеться 04.09.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503).
Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням
умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього
напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 –5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з
оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом
чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1, 2, –
2000,00 грн. 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 та торговельної нерухомості, подібними до об’єкта оцінки
№ 2 – нерухоме майно – інженерні споруди та конструктивні частини будівель, що призначені для розміщення телекомунікаційного обладнання
та антено-фідерних пристроїв.
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.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені з метою надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: частина даху площею 5,0 м2 та одне
антеномісце на даху будівлі навчального корпусу. Балансоутримувач – Державний навчальний заклад «Подільський центр професійнотехнічної освіти». Місцезнаходження об’єкта: просп. Грушевського, 41В,
м. Кам’янець-Подільський. 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 – ПрАТ «ВФ Україна».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є конструктивні частини будівель, призначені для розміщення передавальних пристроїв. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки –
2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми ставка «Курники» (інв. № 3-551, реєстровий номер 25592421.85.ААЕЖАЖ816) у складі: контурна дамба,
паводковий водовипуск, верховинна дамба. Балансоутримувач – Державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта: за межами
с. Куровечки, в межах земель Війтовецької селищної об’єднаної територіальної громади, Волочиський 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 «Красилів риба».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є споруди,
зокрема аналогічного функціонального призначення, та додаткові ознаки подібності – гідротехнічні споруди Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 9,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщень загальною площею
380,2 м2 на першому та другому поверхах будівлі їдальні. Балансоутримувач – Державне підприємство «Славутський комбінат «Будфарфор».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Козацька, 122, м. Славута, 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 – 31.08.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Гненюк
Валентина Віталіївна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (торговельно-адміністративна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування). Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 4: частина нежитлового приміщення
площею 4,0 м2 першого поверху гуртожитку № 5. Балансоутримувач – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Місцезнаходження об’єкта: просп. Грушевського, 31а, м. Кам’янецьПодільський, 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. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Полчанов Юрій Леонідович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів). Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 5: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 першого поверху гуртожитку № 3. Балансоутримувач – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Уральська, 3, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 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 – ФОП
Полчанов Юрій Леонідович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів). Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 6: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 першого поверху гуртожитку № 4. Балансоутримувач –
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Місцезнаходження об’єкта: вул. Драй -Хмари, 42, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 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 – ФОП Полчанов Юрій Леонідович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів). Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 7: частина нежитлового приміщення
площею 3,0 м2 першого поверху гуртожитку № 1. Балансоутримувач – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Місцезнаходження об’єкта: просп. Грушевського, 44, м. Кам’янецьПодільський, 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. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Полчанов Юрій Леонідович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів). Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 8: частина даху площею 3,0 м2 , одне
антено-місце на даху, частина північної стіни площею 3,0 м2 адміністративного корпусу № 1. Балансоутримувач – Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта: вул. Унявко, 1, с. Довжок, Кам’янець-Подільський
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 – ПрАТ «ВФ Україна».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є конструктивні частини будівель, призначені для розміщення передавальних пристроїв. 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, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони 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).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою:
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
що відбувся 26.07.2018
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
42,2 м2 будівлі гаража за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Пушкіна, 12Б. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкту оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з оцінки – 2140 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
Інформація РВ ФДМУ по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 24.07.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по
об’єктах: нежитлове приміщення (овочесховище) площею 58,75 м2, що
перебуває на балансі Центру професійно-технічної освіти м. Житомира
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та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Львівська, 20 (вартість виконання – 1550,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати, з метою продовження дії договору оренди;
нежитлові приміщення площею 177,3 м2 на 1-му та 2-му поверхах будівлі котельні № 30 (літ. А), що перебуває на балансі Новоград-Волинської
районної державної адміністрації Житомирської області та знаходиться за
адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Відродження,
1 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати, з метою продовження дії договору оренди;
нежитлові приміщення площею 16,3 м2 у підвальному приміщення (літ.
А/), що перебуває на балансі Державної установи «Житомирський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та знаходиться
за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський р-н, вул. Наталії
Оржевської, 8 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 3 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:
щебеневий майданчик площею 212,78 м2, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Житомирське вище професійне технологічне
училище» та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 72 (вартість виконання – 1550,00 грн, строк виконання – 4 календарних
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту:
нежитлове підвальне приміщення (літ. А1) площею 24,2 м2, що перебуває на балансі Новоград-Волинського промислово-економічного
технікуму та знаходяться за адресою: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Шевченка, 38 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк
виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Козачок Федір Дмитрович по об’єкту:
частина димової труби площею 17,7 м2 та технологічний майданчик біля
труби площею 7,0 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства
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спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» та знаходяться за
адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Липники, вул. Заводська,
1 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Фізична особа – підприємець Венгловський Роман Адольфович по
об’єкту:
гідротехнічні споруди нагульного ставка «Паволоч» в руслі р. Роставиця загальною площею 429,1813 га, в тому числі площа водного дзеркала
232,0413 га, що знаходяться за межами с. Паволоч в межах земель Паволоцької сільської ради Попільнянського району Житомирської області та
перебувають на балансі ДП «Укрриба»-А» (вартість виконання – 7200,00
грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту:
гідротехнічні споруди нагульного ставка «Голуб’ятин» в руслі р. Роставиця загальною площею 105,8 га, в тому числі площа водного дзеркала 75,1140 га, що знаходяться за межами с. Голуб’ятин в межах земель
Голуб’ятинської сільської ради Попільнянського району Житомирської
області та перебувають на балансі ДП «Укрриба» (вартість виконання
–7950,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про
результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 26.07.2018
Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності малої
приватизації – державної частки у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок»
розміром 22,5%. Місцезнаходження об’єкта: 90415, Закарпатська обл.,
Хустський р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54, з метою приватизації шляхом
викупу балансоутримувачем переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ДП «Європейський центр консалтингу та оцінки» на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 24 500 грн, термін виконання – 14 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про
результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 31.07.2018
Для проведення незалежної оцінки:
частини холу (поз. 1 за планом) площею 2,0 м2 першого поверху чотириповерхового навчального корпусу (літ. Б), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Паризької Комуни, 3 з ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2200 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих нежитлових приміщень поз. 1-2 площею 20,1 м2 першого поверху адмінбудинку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Іршава, вул. Шевченка, 17/1 з ПП «Експерт-Центр» на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 2100 грн, термін виконання – 4 дні;
вбудованих приміщень (поз. 1, 2, 3, 4) загальною площею 34,47 м2
будинку, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський
р-н, с. Бобовище, вул. Гагаріна, 6 з ПП «Експерт-Центр» на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 2100 грн, термін виконання – 4 дні;
частини асфальтобетонної площадки, яка розміщена поблизу приміщень гаража та естакади Мукачівського міжрайонного управління водного
господарства площею 100 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Мукачево, вул. І. Франка-бічна, 2 з ПП «Експерт-Центр» на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 2400 грн, термін виконання – 4 дні.
Інформація рв ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна
об’єктів оренди, що відбулися 26.07.2018
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна:
нежитлових приміщень (основна будівля з підвалом, А-1) загальною
площею 286,6 м2 за адресою: вул. Олександрівська, 21/48, м. Лубни,
Полтавська область, що обліковується на балансі Головного управління
Національної поліції в Полтавській області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1450,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення, площею 61,1 м 2 за адресою:
вул. Героїв України, 32, м. Лохвиця, Полтавська область, що обліковується
на балансі ДЗ»Український центр з контролю та моніторингу захворювань
МОЗ України». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1350,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
фізичну особу-підприємця – Старікова О. В. на проведення оцінки
державного майна:
нежитлового приміщення площею 2190,3 м2 за адресою: вул. Соборності, 42б, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського
національного технічного університету імені Ю. Кондратюка. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1616,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення та частини гаража загальною площею 98,0 м2
за адресою: вул. Пушкіна, 103, м. Полтава, що обліковується на балансі
Головного управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1745,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний
Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення площею 308,0 м2 за адресою: квартал 287, буд. 16, м. Кременчук, що обліковується на балансі Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2113,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки
та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
приміщення гаража площею 50,7 м2 за адресою: вул. Центральна, 1,
с. Нехвороща, Новосанжарський район, Полтавська область, що обліковується на балансі Новосанжарського міжрайонного управління водного
господарства. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1750,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 31 липня 2018 року
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:
частини приміщення навчального корпусу № 1 площею 13,6 м2 за
адресою: м. Острог, вул. Семінарська, 2 з метою укладення договору
оренди державного майна визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2200 грн;
частини адмінітративної будівлі площею 2,0 м2 за адресою: м. Сарни,
вул. Гагаріна, 100 з метою укладення договору оренди державного майна
визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 26 липня 2018 року
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: площадки з щебеневим покриттям
площею 126,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30А, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській
області, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1990 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частини площадки з асфальтним
покриттям площею 105,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у
Тернопільській області, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1900
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 27.07.2018
1. По об’єкту: «Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
25,4 м2 на першому поверсі будівлі курсантського екіпажу, що перебуває
на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, вул. Небесної сотні, 25», переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2
160 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
2. По об’єкту: «Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
105,6 м2 в адміністративній будівлі, що перебуває на балансі Білозерського
районного відділу УМВС України в Херсонській області, за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Чорнобаївка, вул. Покровська,
40-б», переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк
виконання робіт – 4 дні.
3. По об’єкту: «Вбудоване нежитлове приміщення площею 11,7 м2 на
четвертому поверсі та частина даху площею 116,2 м2 адміністративного
будинку, що знаходиться на балансі Херсонсько філії ДУ «Держгрунтохорона», за адресою: м. Херсон, вул. Кольцова, 59», переможець конкурсу –
ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
4. По об’єкту: «Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 4 м2, розташованого на другому поверсі двоповерхової
будівлі посту ЕЦ, яка перебуває на балансі виробничого підрозділу «Херсонське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних
робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця», за
адресою: Херсонська область, Каланчацький район, с. Червоний Чабан,
вул. Привокзальна,1в (ст. Вадим)», переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
5. По об’єкту: «Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 4 м2, розташованого на першому поверсі триповерхової будівлі посту ЕЦ, яка перебуває на балансі виробничого підрозділу «Херсонське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт
та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця», за адресою:
Херсонська область, Великоолександрівський район, смт Біла Криниця,
пл. Привокзальна,1 (ст. Біла Криниця)», переможець конкурсу – ФОП
Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
6. По об’єкту: «Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 5 м2, розташованого на третьому поверсі триповерхової
будівлі посту ЕЦ, яка перебуває на балансі виробничого підрозділу «Запорізьке територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних
робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця», за
адресою: Херсонська область, Генічеський район, смт Новоолексіївка,
вул. Вокзальна,6 (ст. Новоолексіївка)», переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
7. По об’єкту: «Частина нежитлового приміщення загальною площею
3,0 м2 на першому поверсі будівлі учбового корпусу № 1, який знаходиться
на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 24», переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбувся 01.08.2018
За результатами конкурсу переможцем визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення
вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні площею 47,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу
СВАТ по вирощуванню насіння цукрових буряків «Жданівське», за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Кушелівка, вул. Гагаріна, 10б,
знаходиться на зберіганні Великомитницької сільської ради, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3050 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбувся 01.08.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну
щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 15 (16,9 м2), № 16 (13,2 м2), № 17 (8,6 м2) загальною площею
38,7 м2 в одноповерховій адмінбудівлі (літ. А), що перебувають на балансі
Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 22000,
Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 2300 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень
№ 2, № 3, № 4 загальною площею 44,6 м2 в одноповерховому будинку
управління статистики (літ. А), що перебувають на балансі Головного
управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 23000, Вінницька
обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Соборна, 32, з метою продовження строку
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо
визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого
приміщення № 5 площею 4,0 м2 на 12-му (технічному) поверсі дванадцятиповерхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 21000,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, з метою продовження строку дії
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 2000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: на 1-му поверсі – 182,1 м2 (№ 1 – № 14); на 2-му поверсі – 178,7 м2
(№ 15 – № 27, № 29 – № 30) у 3-поверховому громадському будинку
(літ. А) загальною площею 360,8 м2, що перебувають на балансі Вінницької філії державного підприємства «Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 45, з метою продовження дії
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2175 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки державного майна,
що відбувся 31.07. 2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки:
частина приміщення лабораторного корпусу з прибудовою, гаражі і
виробничі майстерні площею 80,9 м2 за адресою: 45400, Волинська обл.,
м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 6, що обліковується на балансі державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний
коледж», визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 1440,0 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
гідротехн. споруда Шлюз, Шацький р-н, с. Піща та гідротехнічні споруди ставів: водовипуск № 39 нагульного ставу № 6, водонапуск № 40 нагульного ставу № 6, контурна дамба нагульний став № 6, роздільна дамба
нагульний став № 6, водовипуск № 37 нагульного ставу № 10, водонапуск
№ 38 нагульного ставу № 10, контурна дамба нагульний став № 10, роздільна дамба нагульний став № 10, контурна дамба нагульний став № 11,
роздільна дамба нагульний став № 11, водовипуск № 67 нагульного ставу

№ 13, водонапуск № 66 нагульного ставу № 13, контурна дамба нагульний
став № 13, роздільна дамба нагульний став № 13, водовипуск № 65 нагульного ставу № 8, водонапуск № 63 нагульного ставу № 8, водонапуск
№ 64 нагульного ставу № 8, контурна дамба нагульний став № 8, роздільна дамба нагульний став № 8, водовипуск № 49 нагульного ставу № 8А,
водонапуск № 48 нагульного ставу № 8А, контурна дамба нагульний став
№ 8А, роздільна дамба нагульний став № 8А, водовипуск № 51 нагульного
ставу № 8Б, водонапуск № 50 нагульного ставу № 8Б, контурна дамба нагульний став № 8Б, роздільна дамба нагульний став № 8Б, контурна дамба
нагульний став № 8В, роздільна дамба нагульний став № 8В, водонапуск
№ 41 нагульного ставу № 9, водовипуск № 42 нагульного ставу № 9, водовипуск № 43 нагульного ставу № 9, контурна дамба нагульний став № 9,
роздільна дамба нагульний став № 9, водовипуск № 77 нагульного ставу
№ 9А, водонапуск № 76 нагульного ставу № 9А, контурна дамба нагульний
став № 9А, роздільна дамба нагульний став № 9А, водонапуск № 44 нагульного ставу № 9Б, водовипуск № 45 нагульного ставу № 9Б, контурна
дамба нагульний став № 9Б, роздільна дамба нагульний став № 9Б, водовипуск № 47 нагульного ставу № 9В, водонапуск № 46 нагульного ставу
№ 9В, контурна дамба нагульний став № 9В, роздільна дамба нагульний
став № 9В, контурна дамба виросний став № 2, роздільна дамба виросний став № 2, водовипуск № 56 виросного ставу № 2, водовипуск № 55
виросного ставу № 2А, водонапуск № 54 виросного ставу № 2А, контурна
дамба виросний став № 2А, роздільна дамба виросний став № 2А, водовипуск № 53 виросного ставу № 2Б, водонапуск № 52 виросного ставу
№ 2Б, контурна дамба виросний став № 2Б, роздільна дамба виросний
став № 2Б, водовипуск № 58 виросного ставу № 3, водонапуск № 57 виросного ставу № 3, контурна дамба виросний став № 3, роздільна дамба
виросний став № 3, контурна дамба виросний став № 4, роздільна дамба
виросний став № 4, водовипуск № 60 виросного ставу № 4, водонапуск
№ 59 виросного ставу № 4, водовипуск № 35 зимувального ставу № 20,
водонапуск № 36 зимувального ставу № 20, контурна дамба зимувальний
став № 20, роздільна дамба зимувальний став № 20, водовипуск № 33
зимувального ставу № 21, водонапуск № 34 зимувального ставу № 21,
контурна дамба зимувальний став № 21, роздільна дамба зимувальний
став № 21, водовипуск № 31 зимувального ставу № 22, водонапуск № 32
зимувального ставу № 22, контурна дамба зимувальний став № 22, роздільна дамба зимувальний став № 22, водовипуск № 3 зимувального ставу
№ 14, водонапуск № 4 зимувального ставу № 14, контурна дамба зимувальний став № 14, роздільна дамба зимувальний став № 14, водовипуск
№ 1 зимувального ставу № 15, водонапуск № 2 зимувального ставу № 15,
контурна дамба зимувальний став № 15, роздільна дамба зимувальний
став № 15, водовипуск № 10 зимувального ставу № 6, водовипуск № 11
зимувального ставу № 7, водовипуск № 12 зимувального ставу № 8, водовипуск № 13 зимувального ставу № 9, водовипуск № 14 зимувального
ставу № 10, водовипуск № 15 зимувального ставу № 11, водовипуск № 16
зимувального ставу № 12, водовипуск № 17 зимувального ставу № 13,
водовипуск № 5 зимувального ставу № 1, водовипуск № 6 зимувального ставу № 2, водовипуск № 7 зимувального ставу № 3, водовипуск № 8
зимувального ставу № 4, водовипуск № 9 зимувального ставу № 5, водонапуск № 18 зимувального ставу № 1, водонапуск № 19 зимувального
ставу № 2, водонапуск № 20 зимувального ставу № 3, водонапуск № 21
зимувального ставу № 4, водонапуск № 22 зимувального ставу № 5, водонапуск № 23 зимувального ставу № 6, водонапуск № 24 зимувального
ставу № 7, водонапуск № 25 зимувального ставу № 8, водонапуск № 26
зимувального ставу № 9, водонапуск № 27 зимувального ставу № 10, водонапуск № 28 зимувального ставу № 11, водонапуск № 29 зимувального
ставу № 12, водонапуск № 30 зимувального ставу № 13, контурна дамба
зимувальний став № 1, контурна дамба зимувальний став № 10, контурна
дамба зимувальний став № 11, контурна дамба зимувальний став № 12,
контурна дамба зимувальний став № 13, контурна дамба зимувальний став
№ 2, контурна дамба зимувальний став № 3, контурна дамба зимувальний
став № 4, контурна дамба зимувальний став № 5, контурна дамба зимувальний став № 6, контурна дамба зимувальний став № 7, контурна дамба
зимувальний став № 8, контурна дамба зимувальний став № 9, роздільна
дамба зимувальний став № 1, роздільна дамба зимувальний став № 10,
роздільна дамба зимувальний став № 11, роздільна дамба зимувальний
став № 12, роздільна дамба зимувальний став № 13, роздільна дамба зимувальний став № 2, роздільна дамба зимувальний став № 3, роздільна
дамба зимувальний став № 4, роздільна дамба зимувальний став № 5,
роздільна дамба зимувальний став № 6, роздільна дамба зимувальний
став № 7, роздільна дамба зимувальний став № 8, роздільна дамба зимувальний став № 9, водопостачальний канал (ВК-1) № 84, водопостачальний канал (ВК-2) № 85, водопостачальний канал (ВК-3) № 86, скидний канал (СК-1) № 87, скидний канал (СК-2) № 88, скидний канал (СК-3)
№ 89, центральний водопостачальний канал (ЦВК) № 83, водовипуск № 62
нагульного ставу № 5, водонапуск № 61 нагульного ставу № 5, контурна
дамба нагульний став № 5, роздільна дамба нагульний став № 5 за адресою: Волинська обл., Шацький р-н, в межах земель Піщанської сільської
ради, що обліковується на балансі Державного підприємства «Укрриба»,
визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 6292,0 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів;
частина приміщення санаторію-профілакторію площею 214,3 м2 за
адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ярощука, 30, що обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки, визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1760,0
грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки державного майна,
що відбувся 07.08.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки:
частина аудиторно-лабораторного корпусу № 2 площею 96,2 м2 за
адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 9, що обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки, визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1430,0 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні;
частина навчально-бібліотечного корпусу № 8 площею 4,0 м2 за адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 30а, що обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки, визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1520,0 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина аудиторно-лабораторного корпусу № 2 площею 4,0 м2 за
адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 9, що обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки, визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1430,0 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні;
частина навчального корпусу № 1 площею 4,0 м2 за адресою: 43021,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, що обліковується на балансі
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1430,0 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 3 календарних дні;
частина приміщення корпусу № 3 площею 130,5 м2 за адресою: 45403,
Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 12, що обліковується
на балансі Державного вищого навчального закладу «Нововолинський
електромеханічний коледж», визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1600,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина першого поверху адміністративної будівлі (А-5) площею
32,9 м2 за адресою: 45701, Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 2, що обліковується на балансі Головного управління статистики
у Волинській області, визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки –
1573,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина навчального корпусу № 7 площею 3,0 м2 за адресою: 43021,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, що обліковується на балансі
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Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1430,0 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 3 календарних дні;
готель «Світязь» загальною площею 7896,4 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Набережна, 4, що обліковується на балансі
Державного підприємства «Управління справами Фонду державного
майна України», визнано ТзОВ «Стоун-Брідж», мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2000,0 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 02.08.2018
Для проведення незалежної оцінки вбудованого приміщення поз. 40
площею 14,0 м2 в будівлі літ. В-2 комплексу будівель В-1, В-2, В-3 (корпус
№ 2), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Мукачівська, 25 переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП
Мицьо І. В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2200 грн, термін
виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 07.08.2018
Для проведення незалежної оцінки: частини даху двоповерхового
виробничого корпусу літ. Г площею 28,0 м2, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Гагаріна, 8, що обліковується на балансі ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти», з метою
продовження договору оренди переможцем визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Абдумананов Б. В. на таких умовах: вартість послуг з
оцінки – 1420 грн, термін виконання – 5 днів.

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна, що відбулися 03.08.2018
Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано:
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр
«ПАРИТЕТ» для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – комплекс
споруд, що складається з таких об’єктів: земляні відстійники (6 споруд
№ 1-6) (інв. номер 350); горизонтальні пісколовки (1 споруда) (інв. номер
353); другорядні відстійники (2 споруди № 1 та № 2) (інв. номер 359); третині відстійники (2 споруди № 1 та № 2) (інв. номер 361); іловловлювач
первинний (3 споруди № № 1-3) (інв. номер 366); іловловлювач вторинний (4 споруди № 1-4) (інв. номер 368); відстійник промводи з фільтрів (4
споруди № 1-4) (інв. номер 369); піскові площадки (4 споруди № 1-4) (інв.
номер 370); ілові площадки (6 споруд № 1-6) (інв. номер 371) за адресою:
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, цукровий
завод, що перебуває на балансі приватного підприємства «Лана-18», з
метою укладення договору оренди, вартість робіт – 2 745,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 днів;
ТОВ «АН Експерт» для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлові приміщення котельні площею 122,00 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Шевченка, 56/1, що перебувають
на балансі Професійно-технічного училища № 16 м. Мала Виска, з метою
укладення договору оренди, вартість робіт – 1 990,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди, що відбувся 02.08.2018
Частина нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 2,0 м2,
а саме: частина приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі адміністративно-побутового комбінату № 1 з перехідним
тунелем (інв. № 91500) та частина приміщення площею 1,0 м2 на першому
поверсі двоповерхової будівлі адміністративно-побутового комбінату № 2
(інв. № 91562) відокремленого підрозділу «Шахта «Золоте», що перебуває
на балансі ДП «Первомайськвугілля», за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Золоте, вул. Ушакова, 19. Переможець – ТОВ Агентство
по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуги – 1700 грн,
термін виконання роботи – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 30.07.2018
1. Частина даху будівлі гуртожитку загальною площею 5,0 м2. м. Львів,
вул. Пасічна, 89. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4 к/д.
Вартість робіт – 1680 грн.
2. Частина даху будівлі загальною площею 5,0 м2. Львівська обл.,
смт Лопатин, вул. Заводська, 11. Мета оцінки – визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід».
Термін виконання робіт – 2к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.
3. Частина даху площею 10,0 м2 дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку. м. Львів, вул. Пасічна, 89. Мета оцінки – визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін
виконання робіт – 2к/д. Вартість робіт – 1900 грн.
4. Частина нежитлового підвального приміщення будівлі навчального
корпусу географічного факультету загальною площею 22,75 м2. м. Львів,
вул. Дорошенка, 41. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для продовження договору оренди. Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1190 грн.
5. Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею
3,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу. Львівська обл.,
м. Самбір, вул. С. Крушельницької, 7. Мета оцінки – визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1980 грн.
6.Нежитлове приміщення загальною площею 17,3 м2 на третьому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
7. Частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати для продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 1190 грн.
8. Частина нежитлового приміщення № 69′ (вестибуль) загальною площею 9,0 м2 в будівлі літ. «А-4» навчального корпусу № 3. м. Львів, просп.
В. Чорновола, 61. Мета оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 1200 грн.
9. Нежитлові приміщення № 37– 44 загальною площею 117,7 м2 в будівлі літ. «Б-2». Львівська обл., м. Борислав, вул. Воїнів ОУН-УПА, 17. Мета
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 980 грн.
10. Частина нежитлового приміщення № 2 загальною площею 77,0 м2
в одноповерховій будівлі літ. «Б-1». м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Мета
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
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продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національна компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт –
2к/д. Вартість робіт – 980 грн.
11. Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 38,6 м2 на
першому поверсі в адміністративно-господарській будівлі театру. м. Львів,
вул. Лесі Українки, 1. Мета оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання
робіт – 2к/д. Вартість робіт – 998 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 01.08.2018
1. Нежитлові приміщення загальною площею 33,6 м2 на третьому поверсі дво-чотириповерхової будівлі, м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета
оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1500 грн.
2. Нежитлові вбудовані приміщення № 203, 204 загальною площею
34,4 м2 на третьому поверсі дво-чотириповерхової будівлі, Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1500 грн
3. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 34,6 м2 на третьому поверсі дво-чотириповерхової будівлі (кімн. № 199, 200), м. Львів,
вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 07.08.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
надання послуг з оцінки об’єктів:
будівля контори лісництва площею 83,7 м2 за адресою: Володимирецький р-н, с. Рудка, вул. Шкільна, 17, з метою укладення договору
оренди державного майна – визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 3300 грн;
будівля контори лісництва площею 146,1 м2 за адресою: Володимирецький р-н, с. Озерці, вул. Піщана, 3, з метою укладення договору
оренди державного майна – визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 3300 грн;
будівля кордону площею 141,2 м2 за адресою: Володимирецький
р-н, с. Полиці, вул. Б. Хмельницького, 48а, з метою укладення договору
оренди державного майна – визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 3200 грн;
будівля контори лісництва площею 151,8 м2 за адресою: Володимирецький р-н, с. Стара Рафалівка, вул. Хлібороб, 18, з метою укладення договору оренди державного майна – визнано ПП ЕКФ «Приватна справа».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3100 грн;
будівля кордону площею 161,8 м2 за адресою: Володимирецький р-н,
с. Сопачів, вул. Нова, 11, з метою укладення договору оренди державного
майна – визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3300 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 08.08.2018
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта –
будівля-навіс загальною площею 332,1 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації) з
метою продовження дії договору оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1700,0 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта –
група інвентарних об’єктів загальною площею 9,5 м2, а саме: 1) нежитлове приміщення площею 4,9 м2 технічного поверху будівлі гуртожитку № 2
за адресою: м. Суми, вул. Замостянська, 5; 2) нежитлове приміщення
площею 4,6 м2 технічного поверху будівлі гуртожитку № 3 за адресою:
м. Суми, вул. Замостянська, 7 (балансоутримувач – Сумський державний
університет) з метою продовження дії договору оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1200,0 грн.
3. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі з проведення незалежної
оцінки об’єкта – будівля магазину-їдальні загальною площею 324,4 м2 за
адресою: Сумська обл., Середино-Будський р-н, смт Зноб-Новгородське,
вул. Тетяни Горєлової, 77 (майно, що не увійшло до СК ВАТ «Сумиводбуд», балансоутримувач – відсутній, управління – РВ ФДМУ по Сумській
області) з метою передачі в оренду надійшла тільки одна заява, конкурс
вважається таким, що не відбувся.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 36,6 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Шостка, вул. Горького, 14а (балансоутримувач – Головне управління
статистики у Сумській області) з метою продовження дії договору оренду
визнано ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1200,0 грн.
5. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі з проведення незалежної
оцінки об’єкту – будівля з гаражем та прибудовою загальною площею
250,5 м2 за адресою: Сумська обл., м. Білопілля, вул. Соборна, 11 (балансоутримувач – Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській
області) з метою передачі в оренду надійшла тільки одна заява, а також
надійшла відмова органу управління щодо передачі об’єкта в оренду,
конкурс вважається таким, що не відбувся.
6. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі з проведення незалежної
оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 83,34 м2 за
адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Батуринська, 2 (балансоутримувач – Державна установа «Конотопський виправний центр (№ 130) з
метою передачі в оренду надійшла тільки одна заява, конкурс вважається
таким, що не відбувся.
7. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта – одноповерхова будівля магазину загальною площею 34,4 м2
за адресою: Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Самотоївка, ст. Корчаківка (балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», майно, що не
увійшло до СК ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», управління – РВ ФДМУ по
Сумській області) з метою продовження дії договору оренду не надійшло
жодної заяви, конкурс вважається таким, що не відбувся.
8. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта –
група інвентарних об’єктів загальною площею 10,0 м2, а саме: 1) частина
нежитлове приміщення площею 5,0 м2 першого поверху будівлі центрального корпусу; 2) частина нежитлове приміщення площею 5,0 м2 першого поверху будівлі інституту фізичного виховання за адресою: м. Суми,
вул. Роменська, 87 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка) з метою продовження дії договору
оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1200,0 грн.

ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з асфальтнощебеневим покриттям площею 300,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з
оцінки – 1990 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення півпідвалу
площею 85,7 м2 адміністративного будинку за адресою: вул. Об’їзна, 1,
с. Угринь, Чортківський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2100 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти
оренди, що відбулися 02.08.2018
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 02.08.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: майданчик № 1 загальною площею
58,2 м2 (в тому числі 5,2 м2 – площа спільного користування) за адресою:
вул. Винниченка, 10, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопіль-

Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Утеченко
тел. (044) 200-35-01, 200-36-58

Вартістьробіт, грн/
Найменування об’єкта оцінки, площа, Мета прове- строк виПереможець
місцезнаходження, балансоутримувач дення оцінки конання,
конкурсу
календарних днів
Нежитлові приміщення – кімн. № 24 Визначен2000/4
ФОП Мокров О. П.
та частково кімн. № 4, 5 на другоня вартості
му поверсі 5-поверхової нежитлової
об’єкта оренбудівлі, інв. № 101310007, літ. «В-5», ди з метою
загальною площею 24,4 м2 за адрепередачі в
сою: м. Харків, бульв. Богдана Хмель- оренду
ницького, 30, що перебуває на балансі
ДНЗ «Харківський професійний ліцей
будівельних технологій»
Нежитлові приміщення – № 22Визначен3000/4
ФОП Мокров О. П.
27, 30-38 площею 230,9 м2 на
ня вартості
об’єкта орен2-му поверсі, № 12,13,13а, 14
ди з метою
-24,24а,25,25а,25б,26-32,34-41
передачі в
площею 523,2 м2 на 3-му поверсі,
№ № 10-21, 21а, 21б, 21в, 22-25 пло- оренду
щею 537,0 м2 на 4-му поверсі, № 1-12
площею 363,4 м2 на 5-му поверсі
5-поверхового адміністративного будинку загальною площею 1654,5 м2 за
адресою: м. Харків, просп. Науки, 50,
що перебувають на балансі Державного підприємства «Харківський проектний інститут «Промзернопроект»
Нежитлові приміщення – кімн. № 28, Визначен2087/4
ТОВ «Константа»
29, 30 та частина кімн. № 32 у підня вартості
валі 4-поверхового учбового корпусу об’єкта з
(інв. № 1031006, А-4, реєстровий
метою продо№ 01566117.20.ННЯРХП091) загаль- вження догоною площею 64,2 м2 за адресою:
вору оренди
м. Харків, пров. О. Яроша, 8, що
перебувають на балансі Харківського
торгівельно-економічного інституту
Київського національного торгівельноекономічного університету
Нежитлові приміщення – кімн. № 1-60 Визначен2050/3
ФОП
на першому поверсі 5-поверхової
ня вартості
Сорокіна І. М.
будівлі гуртожитку № 1, літ. «Б-5», інв. об’єкта орен№ 10132000001, що є пам’яткою архі- ди з метою
тектури, загальною площею 13,5 м2 за передачі в
адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, оренду
79, що перебувають на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Частина нежитлового приміщення вес- Визначен2000/4
ФОП Мокров О. П.
тибуля на 1-му поверсі 14-поверхової ня вартості
будівлі навчально-лабораторного
об’єкта з
корпусу У-1 (інв. № 10310000109)
метою продо2
загальною площею 2,0 м за адревження догосою: м. Харків, вул. Кирпичова, 2, що вору оренди
перебуває на балансі Національного
технічного університету «Харківський
політехнічний інститут»
Частина покрівлі 9-поверхової будівлі Визначен2200/4
ФОП Мокров О. П.
гуртожитку загальною площею 15,0 м2 ня вартості
за адресою: м. Харків, просп. Ювілей- об’єкта з
метою продоний, 48/1, що перебуває на балансі
Харківського національного технічного вження догоуніверситету сільського господарства вору оренди
ім. Петра Василенка
Нежитлові приміщення – кімн.
Визначен1600/4
ПФ «Бонс»
№ 53, 54, 55 (за техпаспортом) на
ня вартості
першому поверсі 3-поверхового
об’єкта з
головного учбового корпусу № 2
метою продо(клуб), інв. № 0004535, реєстровий
вження дого№ 00493758.1.БЕШСНП7581, літ.
вору оренди
«А – 3», загальною площею 109,1 м2
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, головний учбовий корпус № 2, що перебуває на балансі Харківської державної
зооветеринарної академії
Частина нежитлового приміщення кім. Визначен1600/4
ТОВ «Юридична
№ 1 на першому поверсі 9-поверхової ня вартості
компанія
будівлі гуртожитку (інв. № 103100002) об’єкта з
«Консулат»
2
загальною площею 4,0 м за адресою: метою продом. Харків, вул. Отакара Яроша, 12, що вження догоперебуває на балансі Харківського на- вору оренди
ціонального університету
ім. В. Н. Каразіна
Частина нежитлового приміщення вес- Визначен2000/4
ПФ «Бонс»
тибюлю (кімн. № 30) на 1-му поверсі ня вартості
14-поверхового учбового корпусу (літ. об’єкта з
за техпаспортом «Б-14») загальною
метою продоплощею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вження договул. Динамівська, 4, що перебуває на вору оренди
балансі Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого
Нежитлове приміщення – на 1-му по- Визначен2000/4
ФОП Мокров О. П.
версі 2-поверхової адміністративної
ня вартості
будівлі (частина приміщення № 18
об’єкта з
за техпаспортом) загальною площею метою продо2
4,68 м за адресою: Харків, вул. Шев- вження договору оренди
ченка, 62, що перебуває на балансі
Регіонального сервісного центру МВС
в Харківській області
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