Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 70 (1090)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Е
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
30 серпня 2017 року відбувся аукціон з продажу державного пакета
акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Спільне
українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» у кількості 16 149 шт., що становить 33,333 % статутного капіталу
товариства, оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 7 серпня 2017 року
№ 61 (1081).
Початкова ціна продажу об’єкта – 921 000,00 (дев’ятсот двадцять одна тисяча гривень 00 коп.).
Ціна продажу об’єкта – 47 799 900,00 (сорок сім мільйонів сімсот
дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 коп.).
Переможець аукціону – юридична особа: товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙС ТРЕЙД», код за ЄДРПОУ 39231312.
Аукціон за методом зниження ціни з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС»
у кількості 14 854 332 шт., що становить 20,391 % статутного капіталу товариства,
оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 9 серпня 2017 року № 62 (1082),
запланований на 30 серпня 2017 року, не відбувся у зв’язку з відмовою потенційних покупців від участі в аукціоні».
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державного
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інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua

6 вересня 2017 р.

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ХЕРСОНСЬКА область, АРК
та м. Севастополь
1. Окреме індивідуально визначене майно – теплохід «Восход-11» за адресою:
м. Херсон, Карантинний острів, 1, що перебуває на балансі Комунальної судноплавної
компанії «Київ». Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь
в аукціоні в електронній формі, за 270 394,80 грн, у т. ч. ПДВ – 45 065,80 грн.
2. Окреме індивідуально визначене майно – теплохід «Восход-12» за адресою:
м. Херсон, Карантинний острів, 1, що перебуває на балансі Комунальної судноплавної
компанії «Київ». Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь
в аукціоні в електронній формі, за 279 732,00 грн, у т. ч. ПДВ – 46 622,00 грн.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: одноповерхова будівля лазні загальною площею 146,3 м2.
Адреса об’єкта: 22015, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16.
Балансоутримувач: Жданівська сільська рада, ЄДРПОУ 04331633, адреса: 22050,
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Жданівка, вул.Зої Космодем’янської, 8.
Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля лазні загальною площею
146,3 м2, 1961 року побудови, не експлуатується.
Земельна ділянка площею 0,0350 га, кадастровий номер 0524882700:01:000:0824,
цільове призначення: для іншого сільськогосподарського призначення.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 33 064,00грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 39 676,80 грн. ПДВ –
6 612,80 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом приймання-передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 396,77грн.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 3 967,68 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні: 25.09.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29.09.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів,
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua, тел.(0532) 56-00-37 до
17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитись з об’єктом можна в
робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в
РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел.
67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля гаража загальною площею 52,5 м2, літер. «А-1».
Адреса об’єкта: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області
(ЄДРПОУ 02359946) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт – одноповерхова будівля літ. А-1
загальною площею 52,5 м2. Будівля придатна для нормальної експлуатації, має
системи електропостачання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 63 918,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 76 701,60 грн. ПДВ –
12 783,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації; подальше відчуження об’єкта
приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ;
у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на об’єкт приватизації надати державному органу приватизації копії документів, що
підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної
ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно
в порядку, встановленому чинним законодавством України. покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 7 670,16 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта
приватизації – будівлі гаража загальною площею 52,5 м2, літер. «А-1», розташованої
за адресою: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55»).

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 25 вересня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 29 вересня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006,
м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у Регіональному відділенні ФДМУ
по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36
з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.:
(056) 744-11-41.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину площею 186,8 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942).
Адреса балансоутримувача: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе.
Відомості про об’єкт: об’єкт – окремо розташована будівля загальною площею
186,8 м2. Рік побудови – 1977. За проектним функціональним призначенням будівля
побудована як споруда торговельного павільйону. Будівля має один окремий вхід
до приміщень, розташований на фронтальному фасаді. Конструктивні елементи:
фундамент і цоколь – стрічкові цегляні; стіни – металеві листи, частково обшиті цеглою, шлакоблоки; перегородки цегляні; покрівля та дах – шифер; підлога – плитка,
цемент; вікна, двері – металеві рами; зовнішнє оздоблення – масляне фарбування;
внутрішнє оздоблення – масляне фарбування; інженерні комунікації – електропостачання. Рівень сукупного зносу будівлі становить 67 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 285 832,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 342 998,40 грн. ПДВ:
57 166,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 34 299,84 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься на р/р 37315077016365 у Державній казначейській службі
України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській області (призначення платежу: «10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 34 299,84 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37187003001567 в
ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://nmac.net.ua) 29 вересня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 25 вересня 2017 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва
з 13.00 до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загальною
площею 171,1 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., смт Ямпіль, пров. Неплюєва,10.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Сумській області.
Інформація про об’єкт та умови продажу об’єкта розміщена на сайті Фонду
державного майна України.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 46 700,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 56 040,00 грн, у т.ч. ПДВ –
48 430,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 29 058,00 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач –
РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм, правил пожежної
безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна)
у встановленому законодавством порядку, засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ
по Сумській області.
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Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29.09.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв – 25 вересня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: об’єкт – нежитлова будівля гаража (колишній склад МТС) літ.
«Щ» площею 418,8 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, вул. Сумська, 97д.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське автотранспортне підприємство 15948».
Інформація про об’єкт: нежитлова одноповерхова будівля. Будівля за своїм
функціональним призначенням побудована як гараж, але тривалий час використовувалась як склад. Будівля забезпечена підводом електрики, але в неробочому стані.
Фізичний знос визначений оцінювачем – 36,0%.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 242 150,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 290 580 грн, у т.ч. ПДВ –
48 430,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 29 058,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач –
РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм, правил пожежної
безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна)
у встановленому законодавством порядку, засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29.09.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв – 25 вересня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ХЕРСОНСЬКА область, АРК
та м. Севастополь
Спальний корпус профілакторію з готелем на 43 місця, що перебуває на балансі ПАТ «Херсонводопроект», за адресою: м. Херсон, вул. Миру. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній
формі, за 41 496,00 грн, у тому числі ПДВ – 6 916,00 грн.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціонах в електронній
формі об’єктів державної власності
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шопа для складання сировини.
Адреса об’єкта: вул. Мурашка, 129б, с. Баничі, Глухівський р-н, Сумська обл.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою будівлю прямокутної форми. Будівлю змонтовано із залізобетонних колон прямокутної
форми, залізобетонних балок, залізобетонних плит перекриття. Фундамент – збірні
залізобетонні башмаки.

Харківська область

ХЕРСОНСЬКА область
арк та м. Севастополь

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова двоповерхова будівля літ. «А-2» загальною площею 854,5 м2.
Балансоутримувач: Департамент містобудування та архітектури Харківської
обласної державної адміністрації.
Адреса об’єкта: м. Харків, вул. Мироносицька, 21.
Відомості про об’єкт: нежитлова двоповерхова цегляна будівля загальною
площею 854,5 м2, перебуває на державному обліку як пам’ятка архітектури місцевого значення (охоронний номер 145 Списку пам’яток архітектури, затвердженого рішенням Харківського облвиконкому від 30.04.1980 № 334). Дата створення
пам’ятки – кінець ХІХ ст., перебудована у 1915 році.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Об’єкт передано в оренду за договором від 08.12.2016 № 6228-Н з метою розміщення благодійної організації. Строк дії договору оренди до 08.12.2031.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 2 805 200,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 3 366 240,00 грн. ПДВ –
561 040,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у разі подальшого відчуження об’єкта приватизації покласти умови приватизації, відповідальність за їх невиконання, права та обов’язки покупця, визначені
законодавством та договором купівлі-продажу, на нового власника; покупець
зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; після
сплати в повному обсязі ціни об’єкта приватизації прийняти його у триденний
термін за актом передачі; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в
установленому законодавством порядку; протягом 30 календарних днів з моменту оформлення в установленому порядку права власності на об’єкт приватизації
укласти з Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної
державної адміністрації охоронний договір на об’єкт приватизації – пам’ятку
архітектури з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які покупець зобов’язується провести на пам’ятці з
метою утримання її в належному стані; надавати Регіональному відділенню ФДМУ
по Харківській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю
за виконанням умов договору купівлі-продажу; подальше відчуження та передача
в заставу покупцем об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю договору
купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з Регіональним відділенням ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО
851011, код ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ
по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 336 624,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ 23148337,
одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 29 вересня 2017 року, час внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 25 вересня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9), та (057) 700-75-60 (Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області,
м. Харків, майдан Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – теплохід
«Г. Татарченко».
Адреса: Карантинний острів, 1, м. Херсон, 73000.
Балансоутримувач об’єкта: Комунальна судноплавна компанія «Київ».
Відомості про об’єкт: тип судна – пасажирський теплохід, призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу – алюмінієво-магнієвий сплав,
пасажиромісткість – 71 особа, габаритні розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,4 м, висота – 4,0 м (від рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м
(на крилах), водотоннажність – 28 тонн.
Об’єкт перебуває у непридатному до експлуатації стані – відсутні двигуни та
гвинти, навісне та навігаційне обладнання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 227 738,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 273 285,60 грн. ПДВ –
45 547,60 грн.
Сума грошових коштів 27 328,56 грн, що становить 10% початкової ціни
об’єкта, вносяться на рахунок одержувача – Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р 37317082001233,
ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – Державна казначейська служба України,
МФО 820172.
Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – теплохід
«Восход-21».
Адреса: Карантинний острів, 1, м. Херсон, 73000.
Балансоутримувач об’єкта: Комунальна судноплавна компанія «Київ».
Відомості про об’єкт: тип судна – пасажирський теплохід, призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу – алюмінієво-магнієвий сплав,
пасажиромісткість – 71 особа, габаритні розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,2 м, висота – 4,0 м (від рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м
(на крилах), водотоннажність – 28 тонн.
Об’єкт перебуває у непридатному до експлуатації стані – відсутні двигуни та
гвинти, навісне та навігаційне обладнання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 264 802,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 317 762,40 грн. ПДВ –
52 960,40 грн.
Сума грошових коштів 31 776,24 грн, що становить 10% початкової ціни об’єкта,
вносяться на рахунок одержувача – Регіональне відділення Фонду державного майна
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р 37317082001233, ЄДРПОУ 21295778,
банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Умови продажу та експлуатації об’єктів: сплата ціни продажу за об’єкти приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу; подальше використання об’єкта визначає покупець;
експлуатацію об’єктів здійснювати відповідно до санітарних, технічних, пожежних та
екологічних норм; подальше відчуження та передача в заставу в період контролю
регіональним відділенням за виконанням умов договорів купівлі-продажу здійснювати
виключно за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
(17,00 грн) та кошти при розрахунку за придбані об’єкти приватизації вносяться на рахунок одержувача – Регіональне відділення Фонду державного майна
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р 37183003000014, ЄДРПОУ
21295778, банк одержувача – ГУДКУ в Херсонській області, МФО 852010.
Аукціони в електронній формі будуть проведені Українською універсальною біржею 26.09.2017 з 10.00 до 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні: 22.09.2017 о 17.00.
Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за №1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви, учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі
Українська універсальна біржа (вул. Шевченка, 52, м. Полтава, 36039) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за №400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати на Українській універсальній біржі (вул.
Шевченка, 52, м. Полтава, 36039, тел. (0532) 56-00-37) та в Регіональному відділенні Фонду державного майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп.
Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44).

Об’єкт розташований за межами с. Баничі, на відстані 300 м від траси Суми –
Глухів. Будівництво розпочато у 1990 році, припинено у 1995 році через брак коштів. Рівень будівельної готовності – 30%. Інженерні мережі до об’єкта не підведені. Територія не впорядкована. На даний час об’єкт не охороняється. Роботи з
консервації не виконувались, стан об’єкта задовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,8626 га. Кадастровий номер
5921580400:05:001:0152. Цільове призначення: для промисловості – підприємств
іншої промисловості. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки
не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 87 590,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 105 108,00 грн, у т.ч. ПДВ –
17 518,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 10 510,80 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання
акта приймання-передавання з можливістю зміни його цільового призначення;
виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження
для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.

Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта малої приватизації.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29.09.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяв про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв – 25 вересня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

фдму повідомляє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.08.2017

м. Київ

№ 1389

Про внесення змін до Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають
підготовці до продажу в 2017 році, та помісячних графіків
завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу у 2017 році

На виконання підпункту 3 пункту 3 наказу Фонду державного майна України
від 01 березня 2017 р. № 336 та підпункту 3.2 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 12 квітня 2017 р. № 589 з метою оперативної підготовки
до продажу НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни у додаток 1 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці
до продажу в 2017 році Управлінням реформування власності Департаменту приватизації Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна
України від 01 березня 2017 р. № 336 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В,
Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році», виключивши таку позицію:

2. Доповнити додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до
продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 01 березня 2017 р. № 336 «Про
затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в
2017 році» такою позицією:

Група В
Регіональне відділення по Житомирській області
00487155
Державне підприємство «Україна»
3. Внести зміни у додаток «Помісячні графіки завершення підготовки об’єктів
груп В, Г до продажу в 2017 році Управлінням реформування власності Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 12 квітня
2017 р. № 589 «Про затвердження помісячних графіків завершення підготовки
об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році», виключивши таку позицію:

Грудень

Група В

00487155

Житомирська область
Фонд державного майна України
Державне підприємство «Україна»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.08.2017

м. Київ

№ 1394

Про внесення доповнення до Переліків об’єктів груп В, Г,
які підлягають підготовці до продажу в 2017 році,
та помісячних графіків завершення підготовки
об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статті
11 Закону України «Про приватизацію державного майна», на виконання підпункту 3
пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 01.03.2017 № 336 (із змінами) та
підпункту 3.2 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 12.04.2017 № 589,
враховуючи лист Міністерства юстиції України від 15.06.2016 № 6416-0-4-16/8.1 та
з метою вжиття заходів для забезпечення грошових надходжень від приватизації державного майна до Державного бюджету України в 2017 році НАКАЗУЮ:
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4. Доповнити додаток «Помісячні графіки завершення підготовки об’єктів
груп В, Г до продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду державного
майна України» до наказу Фонду державного майна України від 12 квітня 2017 р.
№ 589 «Про затвердження помісячних графіків завершення підготовки об’єктів
груп В, Г до продажу в 2017 році» такою позицією:

00487155

Житомирська область
Фонд державного майна України
Державне підприємство «Україна»

1. Доповнити додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці
до продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду державного майна
України» до наказу Фонду державного майна України від 01.03.2017 № 336 «Про
затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в
2017 році» (із змінами) такою позицією:

Група В
Дніпропетровська область
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
00693279

Державне підприємство «Шовкорадгосп «Щорський»

2. Доповнити додаток «Помісячні графіки завершення підготовки об’єктів груп
В, Г до продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду державного майна
України» до наказу Фонду державного майна України від 12.04.2017 № 589 «Про
затвердження помісячних графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до
продажу в 2017 році» такою позицією:

Грудень
Регіональне відділення по Житомирській області
00487155
Державне підприємство «Україна»
5. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Житомирській області забезпечити підготовку визначеного у пункті 2 цього наказу об’єкта
до продажу, постійний поетапний контроль за станом його підготовки та своєчасне вжиття заходів з виконання етапів підготовки у встановлені терміни.
6. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту підготовки до приватизації забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях державних органів приватизації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду
відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

В. о. Голови Фонду

Д. Парфененко

Грудень
Дніпропетровська область
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
00693279

Державне підприємство «Шовкорадгосп «Щорський»

3. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області забезпечити підготовку визначеного у пункті 1 цього наказу
об’єкта до продажу, постійний поетапний контроль за станом його підготовки та
своєчасне вжиття заходів з виконання етапів підготовки у встановлені терміни.
4. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях державних органів
приватизації.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду
відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

В. о. Голови Фонду

Д. Парфененко

№ 70 (1090)

3
конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єкта приватизації
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з
суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної
ділянки межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці, отримання витягу з Державного земельного кадастру).
1. Дані про об’єкти землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок. Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,18 га.
2. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – житловий
будинок. Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,18 га.
3. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – житловий

будинок. Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,18 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ Фонду державного майна
України від 24.10.2006 №1623.
Конкурс відбудеться 17.10.2017 о 13.00 за адресою: РВ ФДМУ по Сумській області: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2. Місце
знаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок: (0542) 36-11-32.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із земле-

устрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно
до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 10.10.2017 до 17.00.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).

оренд а

Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державна служба статистики 02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025,
Частина адміністративної 02359662.1.АААДЕЕ767 43025, Волинська обл., м. Луцьк,
8,5
47 940,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
України
м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-70, 78-56-71
будівлі «А-9»
вул. Шопена, 12
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

00129320, Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій, м. Дніпро,
вул. Космонавта Волкова, 6б, тел. (056) 728-32-86
14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова»,
м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, тел. 34-39-04

2 Державне космічне
агентство України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Інформація відсутня м. Дніпро,
424,2
1 608 566,00
2 роки 11 місяців
вул. Космонавта
Волкова, 6б
ЙМБИУМ005
м. Дніпро,
278,4;
1 275 977,00
2 роки
вул. Криворізька, 1
208,8

найменування
Нежитлові вбудовані приміщення
нежитлові вбудовані приміщення

мета використання
розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів
підакцизної групи – 402,84 м2, складських приміщень –
21,36 м2
розміщення складу (без права торгівлі); інше використання нерухомого майна (виробництво)

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

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

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

найменування

1 Державна казначейська
37442296, Управління Державної казначейської служби України в Ємільчинському
служба України
районі Житомирської області, 11201, смт Ємільчине, вул. Соборна, 45, тел. 2-13-90
2 Державна казначейська
37442296, Управління Державної казначейської служби України в Ємільчинському
служба України
районі Житомирської області, 11201, смт Ємільчине, вул. Соборна, 45, тел. 2-13-90
3 Регіональне відділення ФДМУ 1033444, ВАТ «Озерянський комбінат залізобетонних гідротехнічних конструкцій»,
по Житомирській області
11021, Олевський р-н, смт Новоозерянка, вул.Заводська

Нежитлове приміщення в будівлі Управління Державної
казначейської служби України у Ємільчинському районі
Нежитлове приміщення в будівлі Управління Державної
казначейської служби України у Ємільчинському районі
Нежитлові приміщення (частина житлового будинку)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
37442296.1.АААГБГ665 смт Ємільчине, вул. Со9,0
13 874,00
2 роки 364 дні
борна, 45
374422961.АААГБГ665 смт Ємільчине, вул. Со11,8
18 190,00
2 роки 364 дні
борна, 45
1033444.7.ААБАЛЕ519 Олевський р-н, смт Новоозе102,43
57 843,00
До 3 років
рянка, вул. Соборна, 4

мета використання
Розміщення офіса провайдера телекомунікаційного обладнання
Розміщення телекомунікаційного обладнання (з доступу до мережі Інтернет)
Організація торгівлі непродовольчими товарами

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

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

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Державна служба України 01128794, Державне авіаційне підприємство «Карпати-Авіа» МНС України, 88004, Вбудоване гаражне примі01128794.1.ААААЕЛ350 Закарпатська обл., м. Ужгоз надзвичайних ситуацій Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 145, тел. (0312) 64-36-47
щення (поз. 4) будівлі (літ. Т)
род, вул. Собранецька, 145

загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
46,8

105 066,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській 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 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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування
реєстровий номер майна
1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» , 08307, Київ- Приміщення №171 на 3-му повер–
структури України ська обл., м. Бориспіль, тел. ( 044) 2817496, 2817022
сі пасажирського термінала «D»
2 Міністерство внут 40112060, Регіональний сервісний центр МВС в Київській облас- Нерухоме майно – нежитлові при549610532103
рішніх справ України ті, 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел. (044)2903790
міщення в будівлі літера «А»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди
Київська обл., м. Борис12,1
683 110,00
2 роки 11 місяців
піль, Аеропорт
Київська обл., м. Біла Церк338,3
2 277 100,00
2 роки 11 місяців
ва, вул. Сухоярська, 18а

мета використання
Забезпечення виробничого процесу щодо обслуговування пасажирів з метою безпеки
Розміщення офісних приміщень на площі 168,9 м2,
розміщення складських приміщень на площі 169,4 м2

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державна служба України 38127319, 2 Державний пожежно-ряувальний загін Управління ДСНС України у Кірово- Нежитлові приміщення в окре- 38127319.5.КЖУИИП239 Кіровоградська обл., м. Олексан240,6
250 010,00
2 роки 11 місяців
Для розміщення
з надзвичайних ситуацій градській області, 28000, м. Олександрія, вул. Калініна, 10, тел. (05235) 6-84-94
мо розташованій будівлі
дрія, вул. Марії Козинець, 35
складу
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із
зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

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

Назва органу
управління

1 Міністерство внутрішніх справ України
2 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
3 Міністерство інфраструктури України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
20760948, Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття», вул. Степана Бандери, 71, м. Трускавець, Львівська обл., 82200
20851817, Відокремлений підрозділ «Західна елекроенергетична система»
ДП «Національна енергетична кмпанія «Укренерго», м. Львів, вул. Свєнціцького, 2 тел. (032) 256-31-66
33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького»,
79000, м.Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-80-25

4 Міністерство оборони 34540836, Філія Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний реУкраїни
монтний завод», м. Львів, вул. Личаківська,152, тел. (032) 4836766, 2718061

найменування
Частина нежитлового приміщення, розміщеного у вестибулі на першому поверсі спального корпусу
Частина нежитлового приміщення на першому поверсі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
вул. Степана Бандери, 71, м. Трус- 15,1
150 156,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продакавець, Львівська обл., 82200
станом на 30.06.2017
жу продовольчих і непродовольчих товарів
00100227.14.АААДКВ142 79011, м. Львів, вул. Свєнціць1,0
17 851,00
2 роки 364 дні
Розміщення банкомата
кого, 2
станом на 31.05.2017
реєстровий номер
майна
–

Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі нежитло- 33073442.1.БИКУГЧ487 м. Львів, вул. Любінська, 168
вої будівлі під літерою «Б-3», новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького»
Приміщення ТП-138
Інформація відсутня м. Львів, вул. Личаківська, 152

2,0

54 815,00
станом на 30.06.2017

1 рік

Розміщення банкомата

30,8

162 384,00
станом на 30.06.2017

2 роки 364 дні

Розміщення трансформаторних підстанцій
(інше використання нерухомого майна)

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство освіти і науки
України
4 Міністерство освіти і науки
України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02071045, Одеський національний політехнічний університет, 65044, м. Одеса, просп. Нежитлові приміщення будівлі адміністратив- 02071045.81.ДЛСФЦХ005 м. Одеса, просп.
49,7
480 651,00
2 роки 11 місяців
Шевченка, 1
ного корпусу
Шевченка, 1
01126996, Державне підприємство «Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут Нежитлові приміщення на третьому поверсі
01126996.1.СТХАХО004 м. Одеса, вул. Лан149,9
2 136 400,00
2 роки 11 місяців
морського флоту України», 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 15а
адміністративного корпусу
жеронівська, 15а
02071045, Одеський національний політехнічний університет, 65044, м. Одеса, просп. Частина площі вестибуля гуртожитку № 1
–
м. Одеса, вул. М. Го
2,0
36 000,00
2 роки 11 місяців
Шевченка, 1
ворова, 11е
01180116, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, 65029, м. Одеса,
Частина площі вестибуля на першому поверсі 01180116.1.УНЦЧГЧ004 м. Одеса, вул. Пішо2,0
36 000,00
2 роки 11 місяців
вул. Ковальська, 1
п’ятиповерхового лабораторного корпусу № 2
нівська, 5
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

мета використання
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення офіса
Розміщення платіжного термінала
Розміщення платіжного термінала

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській 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».
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ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
ща, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство лісових 00992757, ДП «Володимирецьке лісове господарство», 34380, Рівненська обл., Консервний цех; склад готової продукції
–
Рівненська обл., Володимирецький р-н, 715,6; 495,9;
468 930,00; 192 680,00;
10 років
Лісопильне та стругальне виробництво
ресурсів України
Володимирецький р-н, с. Антонівка, вул. Партизанська, 23, тел. 6-14-38
консервного цеху; склад готової продукції
смт Рафалівка, вул. Привокзальна, 1
217,4
89 220,00
(інше використання майна)
2 Міністерство аграрної політи- 00955791, ДП «Радивилівський комбінат хлібопродуктів», 35500, Рівненська обл., Частина даху примлинового елеватора
–
Рівненська обл., м. Радивилів,
35,25
217 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів, які надають
ки та продовольства України м. Радивилів, вул. Волковенко, 11
вул. Волковенко, 11
послуги рухомого (мобільного) зв’язку
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. 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».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

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

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

найменування

1 Державне агентство
21102058, Боромлянське міжрайонне управління водного господарства, 42621, Сумська
водних ресурсів України обл., Тростянецький р-н, с. Боромля, вул. Першотравнева, 24, тел. (05458) 6-81-60

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
21102058.3.АААБВЕ590 Сумська обл., Лебединський р-н,
–
3 852 892,00
25 років
З метою облаштування гідроелектростанції
с. Боброве, вул. Миру, 101

реєстровий номер майна

Гідротехнічна споруда руслового шлюзу
Бобрівського водосховища на річці Псел

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

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

Назва органу управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлиплоща, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
Нерухоме майно – нежитлові прим. Київ, вул. Львівська площа, 14, ан75,9
1 634 450,00
2 роки 11 місяців
міщення
тресоль 1-го поверху, літера А (29,1 м2),
станом на 31.07.2017
1-й поверх літера А (46,8 м2)
Нерухоме майно – частина даху будівлі 23696843.2.ГКОТРА006 м. Київ, вул. Е. Потьє, 20
15,0
343 690,00
2 роки 11 місяців
навчально-лабораторного корпусу № 1
станом на 30.06.2017
найменування

1 Міністерство освіти і науки України 02070884, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана», 03680, м. Київ, просп.
Перемоги, 54/1, тел. (044) 456-50-55, факс (044) 226-25-73
2 Державне управління справами 23696843, Національна академія державного управління при Президентові
України, 03057, м. Київ, вул. Е. Потьє, 20, тел./факс 481-21-51, 481-21-55

реєстровий номер
майна
–

місцезнаходження

мета використання
Розміщення кафе, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи
Розміщення технічних засобів та трьох антен
оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення суб’єкта господарювання,
який здійснює побутове обслуговування
населення
Розміщення складу

3 Міністерство освіти і науки України 02070921, Національний технічний університет України «Київський політех- Нерухоме майно – частина нежит–
м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 22
4,0
41 200,00
1 рік
нічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, лового приміщення, підвалу, будівлі
станом на 30.06.2017
37, тел./факс 204-82-82, 204-97-88
гуртожитку № 3
4 Міністерство регіонального роз16466350, Державне підприємство «Укркомунобслуговування», 03150,
нерухоме майно – нежитлове при–
м. Київ, вул. Ділова, 24
38,6
600 300,00
1 рік
витку, будівництва та житловом. Київ, вул. Предславинська, 51, тел. 529-42-84, 529-82-39
міщення
станом на 30.06.2017
комунального господарства України
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3. частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ військового МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
Санаторію «Одеса» Служби безпеки України про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого майна
 Назва і місце розташування об’єкта оренди: приміщення корпусу № 10
санаторію «Одеса» СБУ загальною площею 55,2 м2 за адресою: м. Одеса,
Французький бульвар, 52.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, за базовий місяць оренди – квітень 2017 року
становить 11 891,84 грн без ПДВ за умови використання зазначеного майна – для
розміщення непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів (магазин
з продажу будівельних товарів) з орендною ставкою 18 %. У подальшому орендна
плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Основним критерієм визначення переможця є найбільший запропонований
розмір орендної плати та можливість підтвердження фінансового стану орендаря
за умови обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
2. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною
платою, визначеною за базовий місяць, але не нижчий, ніж на аналогічних об’єктах
інших форм власності.
3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за
прилеглу територію.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
5. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати на/в орендованому майні
токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити
протипожежну безпеку об’єкта оренди.
7. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями.
8. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди,
запобігання його пошкодженню та псуванню, утримання майна в належному стані,
не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду.
9. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою
дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням
завдатку у розмірі, не меншому ніж місячна орендна плата, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останній
місяць оренди.
11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.

12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах
суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 31-го
календарного дня з моменту опублікування цієї інформації. Тел. для довідок:
(048) 794-794-3; (097) 996-09-92.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013
№ 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності»; відомості про учасників конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; звiт про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що
щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що посвiдчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану
представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичноi особи як суб’єкта пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю
про доходи або завiрену в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого
пiдприємництва – фiзичної особи – платника єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання
(пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання
зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку), додатковi пропозицii до договору оренди; повiдомлення про засоби зв’язку з учасником.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «Для участі в конкурсі на право оренди», запечатаному печаткою учасника
конкурсу (за наявності).
Заяви про участь у конкурсі з пакетом документів до них приймаються за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52, санаторій «Одеса» СБУ, адміністративний
корпус, приймальня начальника.
ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про оголошення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, а/с 37.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі
інв. № 112, площею 24,0 м2, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Россошанська, 3, військове містечко № 182. Балансоутримувач: Київське КЕУ.

Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку, яка виконана на
31.05.2017, становить 283 000,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 3 601,29 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – липень 2017 року за умови використання нежитлового приміщення будівлі інв. № 112 площею 24,0 м2 для розміщення
резервної системи електропостачання.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – два роки одинадцять місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди,
протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасно (щомісяця
до 20 числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції, згідно із законодавством; встановлення приладів обліку
комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація
земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація
витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточного ремонтів орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця
на суму, не меншу ніж вартість, встановлена за незалежною оцінкою; ефективне
використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на орендоване
майно до третіх осіб. Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення
орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того, заяву про участь в конкурсі,
проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою
(за наявності), документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості
про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу, довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається
в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі на право оренди».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за поштовою
адресою: 03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37. Контактний телефон: (044) 242-81-99.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: група інвентарних об’єктів у складі: приміщення
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площею 40,6 м у будівлі головного режимного корпусу – гуртожитку № 3; приміщення площею 24,8 м2 у будівлі гуртожитку № 1 – медсанчастина; приміщення
площею 12,3 м2 у будівлі гуртожитку № 1 – медсанчастина; приміщення площею
33,9 м2 у будівлі гуртожитку № 4 – госп. обслуговування; приміщення в будівлі
гуртожитку № 2 площею 23,2 м2; приміщення площею 9,2 м2 у будівлі гуртожитку;
приміщення площею 21,9 м2 у будівлі їдальні-пекарні; приміщення площею 18,8 м2
в адмінбудівлі-штабі; приміщеня площею 17,6 м2 у будівлі їдальні (персоналу);
частина приміщення площею 20,0 м2 у будівлі овочесховища; приміщення площею
11,9 м2 у будівлі КПП з кімнатами; приміщення площею 11,4 м2 у виробничих цехах
їдальні (службовий корпус); приміщення площею 15,7 м2 в будівлі спортзалу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Низгірецька,
1. Балансоутримувач: Державна установа «Бердичівська виправна колонія (№ 70)
(Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Низгірецька, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Рен енерджі».
 Об’єкт оцінки № 2: група інвентарних об’єктів у складі: приміщення площею 11,5 м2 у будівлі гуртожитку № 1 (літ. І-2); приміщення площею 23,0 м2 у будівлі
гуртожитку № 2 (літ. Ж-2); приміщення площею 11,7 м2 у будівлі гуртожитку № 3 (літ.
Е-3); приміщення площею 10,3 м2 у будівлі гуртожитку № 4 (літ. Д-2); приміщення
площею 33,5 м2 у будівлі гуртожитку № 5 (літ. В-3); приміщення площею 16,0 м2 у
будівлі гуртожитку № 5 (літ. К-2); приміщення площею 8,2 м2 у будівлі КПП (літ. А-1);
приміщення площею 16,1 м2 у будівлі клубу (літ. З-1); приміщення площею 20,1 м2
будівлі гуртожитку венеричної лікарні (літ. Г-2); приміщення площею 21,6 м2 будівлі
їдальні (літ. Б-1 перший поверх); приміщення площею 15,5 м2 адмінбудівлі (літ. Б-2);
приміщення площею 10,9 м2 в адмінбудівлі (літ. Н-1); приміщення площею 14,2 м2
в адмінбудівлі (літ. Т-5); приміщення площею 11,5 м2 у будівлі інженерного корпусу
(літ. П-2); приміщення площею 30,4 м2 в будівлі аптеки (літ. М-1); приміщення в
будівлі 79,9 м2 у будівлі складу (літ. Р-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Райки, вул. Центральна, 1. Балансоутримувач:
Державна установа «Райківська виправна колонія (№ 73) (Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Райки, вул. Центральна, 1). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Рен енерджі».
 Об’єкт оцінки № 3: асфальтований майданчик площею 16,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська,
19/10. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Житомирській області
(м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладання
договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Вітусевич О. Ц.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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Вимоги до претендентів для участі в 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 надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

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: частина холу (поз. 45 за планом) площею 2,0 м2
першого поверху навчально-лабораторного корпусу літ. А. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Найменування
балансоутримувача: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (тел. (095) 539-95-58). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт
з оцінки: ФОП Чепара І. П. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору (поз. 2 за планом)
корпусу ІІ площею 2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 4. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 12. Найменування
балансоутримувача: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (тел. (095) 539-95-58). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Чепара І. П. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 21-23) загальною
площею 76,1 м2 першого поверху частини будівлі літ. «А». Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 16. Найменування балансо
утримувача: Управління Державної казначейської служби України у Виноградівському
районі Закарпатської області (тел. (03143) 2-31-94). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ФОП Петеі П. Й. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
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 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимог,,и до претендентів для участі в 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 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); 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 та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
На підставі показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки мана, наданих ФДМУ листом від 22.05.2017 № 10-59-10064, максимальна
ціна послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця, становить 2 200,00 грн.
Подібними об’єктами є: для об’єктів № 1, 2 – приміщення, частини приміщень
та будівель, зокрема для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та
іншого подібного майна; для об’єкта № 3 – приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 170,75 м2, а саме: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
71,68 м2 на першому поверсі, нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 65,64 м2 на другому поверсі, нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 33,43 м2 на цокольному поверсі двоповерхової будівлі навчального корпусу
№ 1 (інв. № 10310001). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад
«Чєвєродонецьке вище професійне училище». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладання договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2017. Платник: ПП «Стоміл».
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СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 66,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет
ім. А. С. Макаренка). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Роменська, 87.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта –
РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Гутенко Н. Ю.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 61,8 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний
заклад «Сумське вище професійне училище будівництва та дизайну). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Охтирська, 31. Мета проведення незалежної
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ».
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№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Дата оцінки

Мета проведення оцінки

Інформація про замовника/платника

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
I. Об’єкт приватизації.
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9 в літ. «А-9» загальною площею 88,2 м2. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків, просп. Дзюби, буд. 4. Мета
проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта державної власності групи А, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Галузь
народного господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів) (відомості про об’єкт): вбудовані нежитлові приміщення цокольного поверху
№ Іа, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9 в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 88,2 м2.
Рік побудови – 1981. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського
товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: –. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна):
державна. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2017. Строк виконання робіт – 7 днів.
II. Об’єкти оренди.

ТОВ «Сервісоптторг»

ФОП Лучкін
В. А.

ТОВ «ХАРПІС»

ТОВ «БІТ»

ФОП Галуненко Л. А.

ФОП Чубукова В. В.

ФОП Чубукова В. В.

1 Нежитлові приміщення – частина коридору (літ. за техпаспор- На дату укла- Визначентом Д-32) на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу, дення договору ня вартості
інв. № 70994, літ. за техпаспортом «Д-4», пам’ятка архітектури, на проведення об’єкта оренди
загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки,
незалежної з метою пере14, що перебуває на балансі Харківського національного універоцінки
дачі в оренду
ситету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16
2 Нежитлові приміщення – частина коридору (літ. за техпаспор- На дату укла- Визначентом Д-8) на 3-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу, дання договору ня вартості
інв. № 70994, літ. за техпаспортом «Д-4», пам’ятка архітектури, на проведення об’єкта оренди
загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки,
незалежної з метою пере14, що перебуває на балансі Харківського національного універоцінки
дачі в оренду
ситету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16
3 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі магазину заНа дату укла- Визначенгальною площею 174,0 м2, устаткування (18 од.), малоцінні дення договору ня вартості
швидкозношувальні предмети (13 од.), тара та товар (165 од) на проведення об’єкта оренди
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н., м. Мерефа,
незалежної з метою перевул. Конституції, 48а, балансоутримувач відсутній
оцінки
дачі в оренду
4 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 33 на 1-му поверсі На дату укла- Визначен3-поверхового інженерного корпусу, інв. № 10131000053, літ. дення договору ня вартості
за техпаспортом «М-3», загальною площею 2,0 м2 за адресою: на проведення об’єкта оренди
м. Харків, вул. Кирпичова, 2, що перебувають на балансі НТУ
незалежної з метою пере«ХПІ», 02071180, тел. (057) 707-66-01
оцінки
дачі в оренду
5 Нежитлові приміщення двоповерхової адміністративної будівлі На дату укла- Визначен2
корпусу № 50, інв. № 37018, загальною площею 1 106,15 м , дення договору ня вартості
а саме: нежитлові приміщення першого поверху загальною
на проведення об’єкта оренди
площею 346,43 м2, кімн. № 1, № 4, № 5 (площею 39,52 м2),
незалежної з метою перечастина коридору № 2 (площею 173,2 м2), частина коридору № 6
оцінки
дачі в оренду
(площею 14,8 м2), кімн. № 3 (площею 118,91 м2); нежитлові приміщення другого поверху загальною площею 759,72 м2, а саме:
кімн. № 26, № 27, № 28 (площею 740,33 м2), частина коридору
№ 8 (площею 8,49 м2), частина коридору № 9 (площею 4,74 м2),
частина коридору № 29 (площею 6,16 м2) за адресою: м. Харків,
вул. Г. Рудика, 8, що перебуває на балансі ДНВП «Об’єднання
Комунар», 14308730, тел.: (057) 707-01-72, 702-99-82
6 Нежитлові приміщення – частина холу на 1-му поверсі 1118.08.17 Визначенповерхової будівлі учбово-лабораторного корпусу (ліворуч
ня вартості
від центрального входу), літ. А-11, загальною площею 2,0 м2
об’єкта з
за адресою: м. Харків, вул. Амосова, 58, що перебуває на
метою продобалансі Харківської медичної академії післядипломної освіти,
вження дого01896872, тел. 711-35-56
вору оренди
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 у підвалі
01.07.17 Визначення
4-поверхової прибудови 3-поверхової будівлі інституту (інв.
вартості об’єкта
№ 10310001) загальною площею 73,16 м2 за адресою: м. Харків,
з метою продовул. Тринклера, 6, що перебувають на балансі Харківського націовження договонального медичного університету, 01896866, тел. 707-73-80
ру оренди
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 26, 27, 32 на 6-му поверсі
07.08.17
Визначення
12-поверхової будівлі виробничого корпусу (літ. А-12) загальвартості об’єкта
ною площею 79,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а,
з метою продощо перебуває на балансі Державного підприємства Український
вження договодержавний проектний інститут «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» (ідентиру оренди
фікаційний номер 02497980), тел.: 701-14-26, 701-07-29
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16,
19.08.17 Визначення
17, 18, 19 на 7-му поверсі 12-поверхової будівлі виробничого
вартості об’єкта
корпусу інституту (літ. А-12) загальною площею: 330,3 м2
з метою продоза адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебувають
вження договона балансі Державного підприємства Український державний
ру оренди
проектний інститут «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» (ідентифікаційний
номер 02497980), тел.: 701-14-26, 701-07-29
10 Частина нежитлового приміщення кухні (кімн. № 26) на
22.09.17
Визначення
другому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку (інв.
вартості об’єкта
№ 10300005, літ. «А-9») загальною площею 2,0 м2 за адресою:
з метою продом. Харків, вул. Цілиноградська, 50б, що перебуває на балансі
вження договоХарківського державного університету харчування та торгівлі,
ру оренди
код 01566330, тел. 337-85-35
11 Частина нежитлового приміщення – холу на першому поверсі
01.09.17 Визначення
3-поверхової будівлі навчального корпусу (літ. Б-3) загальною
вартості об’єкта
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська,
з метою продо4, що перебуває на балансі Національного фармацевтичного
вження договоуніверситету, 2010936, тел.: 706-22-01, 706-35-81
ру оренди
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання
робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією відносно
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).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-363320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у I кварталі 2017 року» для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декільТОВ Видавництво «РАНОК»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 12,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: управління Державної казначейської
служби України в Гощанському районі Рівненської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., смт Гоща, вул. Садова, 2. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77) . Платник робіт з оцінки: Комунальне підприємство «Реєстраційний офіс» Бабинською сільської ради Гощанського району
Рівненської області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчального корпусу площею
8,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Рівненський коледж економіки та бізнесу». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 53. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Скурту Григорій Григорович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове
призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина адмінприміщення (літ. А-4) площею
184,8 м2 та обладнання (згідно з переліком). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: УМВС України в Рівненській області та ГУ Національної поліції в Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Пушкіна, 6. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Артюхович Валентина Петрівна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 2 об’єкти. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг
з незалежної оцінки об’єкта менше ніж 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III, IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні 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 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ТОВ Видавництво
«РАНОК»

РІВНЕНСЬКА область

 4. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме:
1) нежитлові приміщення загальною площею 140,8 м2 – пам’ятка архітектури, істо
рії місцевого значення «Друкарня»; 2) нежитлові приміщення загальною площею
196,7 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ.
 5. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі кафедри рослин; 2) частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі головного корпусу; 3) частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі корпусу механізації (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва,160. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.08.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Радченко М. В.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
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».
Вимоги до претендентів для участі в 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 надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана ціна послуги з оцінки об’єктів – 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 20 вересня 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 14 вересня 2017 року
(включно).

ФОП Мажугі- ФОП Буряковна Н. М.
ський В. М.

Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
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 і зареєстрованого Міністерством юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 26 вересня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

кох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 4,4 тис. грн; комплексу будівель та споруд – 10,7 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,9 тис.
грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис. грн; необоротних активів (до 5 тис.
од.) – 47,7 тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований
на земельній ділянці площею до 1000 м2 (1 га) – 12,9 тис. грн; визначення розміру
збитків, завданих державі – 5,6 тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,0 тис. грн;
гідротехнічні споруди – 7, 4 тис. грн; земельна ділянка площею до 10 000 м2 (1 га) –
6,0 тис. грн; пакет акцій – 36,0 тис. грн; спеціалізована техніка – 5,1 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: приміщення котельні площею 42,56 м2, частина
приміщення майстерні площею 66,6 м2, приміщення гаража площею 62,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинське міжрайонне управління водного господарства Деснянського басейного управління водних ресурсів.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Бобрик,
вул. Київська, 96. Платник робіт з оцінки – Об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів «Чернігівщина екологічна». Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення
оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 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 (далі – Положення).
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 напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в 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 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення суб’єктом
оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог Методики оцінки майна,
затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами).
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво реабілітаційного центру (разом із земельною ділянкою).
Балансоутримувач: Ічнянська РДА. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., м. Ічня, вул. Ковалівка (Червоноармійська), 17а. Мета проведення оцінки:
приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні під добудову без збереження
профілю. Максимальна вартість послуг – 10 700,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво лазні-пральні на 20 місць (разом із земельною ділянкою).
Балансоутримувач: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10. Мета
проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні під добудову
без збереження профілю. Максимальна вартість послуг – 8 900,00 грн.
Замовник та платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
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 (далі – Положення).
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 напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в 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 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних
днях від дати підписання договору про надання послуг з оцінки.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 20 вересня 2017 року за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: одноповерхова адміністративна будівля загальною площею 255,6 м2 та гараж площею 51,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Менський районний центр зайнятості. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Семашка, 8. Платник робіт з оцінки – Менський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Чернігівської області. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника
конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної
вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Максимальна вартість послуг – 10 700,00 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 (далі – Положення).
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 напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в 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 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

6 вересня 2017 року

6
м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта
Адреса об’єкта Балансоутри- Платник робіт з оцінки Орієнтовна
Площа, м2
з/п
оцінки
оцінки
мувач
об’єкта
дата оцінки
1 Нежитлове
196,0 м. Київ, вул. МаДП «ДУКЗ»
ТОВ «ОЛІМП-2008»
31.08.17
приміщення
линська, 4а
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

1 Частина даху
2

3
4
5

54,0 м. Київ, просп.
Перемоги, 37к
Частина нежитло1,0 м. Київ, вул. Інвого приміщення –
ститутська, 9
об’єкт культурної
спадщини
Нежитлове при33,9 м. Київ, бульв.
міщення
Дружби Народів, 28
Частина нежитло4,0 м. Київ,
вого приміщення
вул. М. Тимо
шенка, 2з
Частина нежитло4,0 м. Київ, вул. М.
вого приміщення
Тимошенка, 2ж

6 Нежитлове приміщення

Балансоутримувач

Платник робіт з
оцінки об’єкта

НТУУ «КПІ ім. І. Сікор- ТОВ «лайфселл»
ського»
Національний банк
ПАТ «Державний
України
ощадний банк
України»

Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України
Національний педагогічний університет ім.
М. П. Драгоманова
Національний педагогічний університет ім.
М. П. Драгоманова
168,4 м. Київ, вул. М. Міністерство охорони
Грушевського, 7 здоров’я України

Орієнтовна дата
оцінки
31.08.17
31.08.17

ППФ «Техбудсервіс» 31.08.17
ФОП Прокопенко
С. В.

31.08.17

ФОП Прокопенко
С. В.

31.08.17

ДП «Український
31.08.17
медичний центр
безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій»
 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Назва
об’єкта
оцінки
1 Споруда

№
з/п

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

24,0 м. Київ, с. Пирогів,
споруда № 10
2 Нежитлове 67,24 м. Київ, вул. Маприміщення
шиністівська, 1б
3 Частина не- 3,5 м. Київ, просп.
житлового
Повітрофлотприміщення
ський, 31
4 Нежитлове
14,7 м. Київ, вул. Поприміщення
літехнічна, 33

Балансоутримувач
Національний музей народної
архітектури та побуту України
Київський професійний ліцей
транспорту
КНУ будівництва та архітектури

Платник робіт з
оцінки об’єкта
ФОП Мельник Я. Я.
ПП «Боллід»
ФОП Бут В. М.

Орієнтовна дата
оцінки
31.07.17
31.08.17
31.08.17

НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» ДП Асоціації УРАН 31.08.17
«Мережевий оператор УРАН»
ДВНЗ «Київський енергетич- ТОВ «ДНН Не31.08.17
ний коледж»
творк»

5 Частина не- 1,4 м. Київ, вул. П.
житлового
Усенка, 4/9
приміщення
Конкурси відбудуться 27 вересня 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 21 вересня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 27 вересня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) 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, інфор-

мація 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 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), споруда є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового приміщення –
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які
становлять культурну цінність.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
1 Нежитлові приміщення

Орієнтовна дата
оцінки
85,0 м. Київ, вул. С.
ДП «НДПВІ транспортного ТОВ «КП «Софія» 31.08.17
Петлюри, 15, кор- будівництва «КИЇВДІПРОпус «Б»
ТРАНС»
2,0 м. Київ, вул. Тур- НПУ ім. М. П. ДрагоФОП Волкон31.08.17
генєвська, 8 – 14 манова
ська О. М.

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

2 Частина нежитлового приміщення
3 Частина не2,0 м. Київ, вул. Туржитлового пригенєвська, 8 – 14
міщення
4 Нежитлове при- 34,0 м. Київ, вул. Косміщення
мічна, 8в
5 Нежитлове
45,5 м. Київ,
приміщення –
вул. Лаврська, 9,
об’єкт культурної
корпус № 5
спадщини
6 Нежитлове при- 18,2 м. Київ, вул. Полміщення
ковника Шутова, 13
7 Частина нежитлового приміщення
8 Частина нежитлового приміщення
9 Частина нежитлового приміщення
10 Частина нежитлового приміщення
11 Частина даху та
технічного поверху

Платник робіт
з оцінки об’єкта

НПУ ім. М. П. Драгоманова

ФОП Волконська О. М.

31.08.17

НПУ ім. М. П. Драгоманова
Національний КиєвоПечерський історикокультурний заповідник

ФОП Петрен31.08.17
ко Л. В.
Державна агенція 31.08.17
промоції культури України

ДНЗ «Центр професійної
освіти інформаційних
технологій, поліграфії та
дизайну м. Києва»
м. Київ, вул. Кос- НПУ ім. М. П. Драгомічна, 8
манова

ФОП Бабошкіна А. І.

31.08.17

ФОП Сірмай В. М.

31.08.17

5,0

м. Київ, вул. Кос- НПУ ім. М. П. Драгомічна, 8а
манова

ФОП Сірмай В. М.

31.08.17

2,0

м. Київ, вул. Кос- НПУ ім. М.П.Драгоманова ФОП Сірмічна, 8в
май В. М.

31.08.17

2,0

м. Київ, вул. Осві- НПУ ім. М. П. Драготи, 6а
манова

ФОП Сірмай В. М.

31.08.17

м. Київ, бульв.
ДНЗ «КПК ПВФП»
Т. Шевченка, 54/1

ТОВ «лайфселл» 31.08.17

3,0

10,00
(у т. ч.
6,0 та
4,0)
12 Нежитлове
68,55
приміщення та (у т. ч.
асфальтований 55,3 та
майданчик
13,25)
13 Нежитлове при- 135,8
міщення

14 Нежитлове приміщення
15 Частина нежитлового приміщення
16 Нежитлове приміщення
17 Нежитлове приміщення
18 Нежитлове приміщення
19 Нежитлове приміщення
20 Нежитлові приміщення

Балансоутримувач

м. Київ, вул. Б.
Міністерство енергетики ДП «ДержвуглеХмельницького, 4 та вугільної промисловос- постач»
ті України

31.08.17

м. Київ, Харківське шосе, 17

31.08.17

ДВНЗ «Київський
механіко-технологічний
коледж»
25,0 м. Київ, вул. Во- КНУ будівництва та арлинська, 11/14
хітектури
2,0 м. Київ, вул. Тур- НПУ ім. М. П. Драгогенєвська, 8 – 14 манова

ФОП Білоіван О. О.

66,7 м. Київ, вул. Тургенєвська, 8 – 14
66,1 м. Київ, вул. Тургенєвська, 8 – 14
384,0 м. Київ, вул. Тургенєвська, 8-14
13,4 м. Київ, бульв. Л.
Українки, 26
239,2 м. Київ, вул. Сім’ї
Сосніних, 13

ТОВ «ВАТМІР-1» 31.08.17

НПУ ім. М. П. Драгоманова
НПУ ім. М. П. Драгоманова
НПУ ім. М. П. Драгоманова
ДП «НДІпроектреконструкція»
ДПТНЗ «Міжрегіональний
центр ювелірного мистецтва м. Києва»

ФОП Оста31.08.17
пець В. І.
ТОВ «ВАТМІР-1» 31.08.17

ТОВ «ВАТМІР-1» 31.08.17
ТОВ «ВАТМІР-1» 31.08.17
ТОВ «НВП
«Брістон-Фарм»
ФОП Явуз С. П.

31.08.17
31.08.17

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Площа, м2

21 Нежитлове при- 70,8
міщення
22 Нежитлове при- 50,6
міщення
23 Частина не1,0
житлового приміщення
24 Частина даху та 14,0 (в
технічного по- т. ч. 6,0
верху
та 8,0)
25 Нежитлові при13,1
міщення
26 Нежитлове приміщення
27 Нежитлове приміщення

Адреса об’єкта
оцінки
м. Київ, вул. Освіти, 6
м. Київ, вул. Васильківська, 1
м. Київ, вул. Тургенєвська, 11

м. Київ,
вул. Еспланадна, 8/10
м. Київ, вул. Тургенєвська,
71 – 75
39,9 м. Київ, вул. Тургенєвська,
71 – 75
130,0 м. Київ,
вул. Мельникова, 81
20,0 м. Київ, вул. Антоновича, 180

Балансоутримувач

Орієнтовна дата
оцінки
ТОВ «ВАТМІР-1» 31.08.17
Платник робіт
з оцінки об’єкта

НПУ ім. М. П. Драгоманова
ДП «Національний центр ФО Радзецький 31.08.17
Олександра Довженка» Д. Ю.
НПУ ім. М. П. ДрагоФОП Очкур С. Л. 31.08.17
манова
Міністерство соціальної
політики України

ТОВ «лайфселл» 31.08.17

Головне управління статистики у м. Києві

ТОВ «КСДВ»

31.08.17

Головне управління статистики у м. Києві

ТОВ «КСДВ»

31.08.17

ДВНЗ «Київський націо ТОВ «Віра-Конті 31.08.17
нальний економічний уні- Прем’єр»
верситет ім. В. Гетьмана»
28 Частина даху
ДНУ «Український інститут ТОВ «Світ Аутдор 31.08.17
науково-технічної експер- Медіа»
тизи та інформації»
29 Частина даху
20,0 м. Київ, вул. Анто- ДНУ «Український інститут ТОВ «Світ Аутдор 31.08.17
новича, 180
науково-технічної експер- Медіа»
тизи та інформації»
30 Частина даху
13,0 м. Київ, вул. Анто- ДНУ «Український інститут ТОВ «Світ Аутдор 31.08.17
новича, 180
науково-технічної експер- Медіа»
тизи та інформації»
Конкурси відбудуться 25 вересня 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 18 вересня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 25 вересня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) 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 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – об’єкт
культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних
операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – асфальтований майданчик є: майданчик.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно для
розміщення рекламних носіїв.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 30.08.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості об’єкта
незавершеного будівництва – оздоровчого комплексу «Прикарпаття» разом із
земельною ділянкою, що обліковується на балансі Національного банку України,
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ПП «САНТ – 2000». Строк надання послуг з оцінки – 20 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 39,6 тис. грн.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки державного майна, який відбувся 14.03.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина гаража на 3 автомобілі площею 70,9 м2 за адресою: 43023, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Конякіна, 24 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн та строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина Будинку проектних організацій площею 41,4 м2 за адресою: 43010,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 визнано ФОП Малащицьку О. Г.;
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 320,00 грн та
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки державного майна, що відбувся 16.03.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна: частина приміщення учбово-теоретичного корпусу площею 79,92 м2 за адресою: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 7
визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт
з оцінки – 1 440,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 14.03.2017
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 107,6 м2. Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 2 500,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: майданчик площею 750,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпро, пл. Соборна, 2. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 3 535,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 50,3 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса:
Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Теплична, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 3 625,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 132,7 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «Радикал». Вартість роботи –
2 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
12,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 3 445,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби.
Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В.
В. Вартість роботи – 3 460,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення першого поверху площею
176,71 м2 та нежитлові вбудовані приміщення другого поверху площею 34,5 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.
Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість роботи – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 79,32 м2. Балансоутримувач: Нікопольський технікум Національної металургійної академії України.
Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант» Вартість роботи – 3225,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

6 вересня 2017 року

9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 38,9 м2. Балансоутримувач: Нікопольський професійний ліцей. Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 3 230,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 162,0 м2 та замощення площею 482,71 м2. Балансоутримувач: Новомосковський технікум Національної металургійної академії України. Адреса: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант» Вартість роботи – 3 535,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 14,5 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, просп.
Д. Яворницького, 21. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість роботи – 3 540,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Нікопольський професійний ліцей. Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 3325,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 101,94 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість
роботи – 3 620,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 85,2 м2 та замощення площею 12,5 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та
фінансів. Адреса: м. Дніпро, вул. П. Ниринберга (Баумана), 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 3 640,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 275,2 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський коледж технологій та дизайну». Адреса: м. Дніпропетровськ, пров. Ушинського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С.
Вартість роботи – 3 720,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 3 460,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,2 м2. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Томаківському
районі Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Томаківка,
вул. Леніна, 51. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи –
3 115,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 21,49 м2. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 3 255,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для визначення
збитків, завданих державі при розірванні договору
купівлі-продажу ОНБ, що відбувся 23.03.2017
Переможцем конкурсу визнано:
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на виконання робіт з визначення збитків,
завданих державі при розірванні договору купівлі-продажу об’єкта незавершеного
будівництва «Комплекс з переробки та забою птиці» (цех забою птиці, цех глибокої
переробки птиці, склад готової продукції, вагова, тарний склад, дезпромивальний
склад) за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Весняне. Вартість робіт – 7 000 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 7 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди з метою визначення ринкової вартості державного
майна для розрахунку орендної плати, що відбувся 28.03.2017
Переможцями конкурсу визнані:
ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення одноповерхової будівлі
площею 158,2 м2, вбиральня площею 8,4 м2, гараж площею 87,2 м2, ґанок 18,1 м2,
паркани № 1, № 2, на балансі УДАІ УМВС України в Миколаївській області, за адресою: Миколаївська обл., смт Доманівка, вул. Центральна (Леніна), 1. Вартість робіт – 3 200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;

ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
частина цокольного поверху площею 107,4 м2 Старого учбового корпусу, на
балансі Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова,
за адресою: м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5. Вартість робіт – 1 900 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
нежитлові приміщення площею 243,5 м2 третього поверху будівлі, на балансі Південного офіса Держаудитслужби, за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, 97.
Вартість робіт – 2 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди: замощення «Автодрому»
площею 16 180,0 м2, на балансі Новоодеського професійного аграрного ліцею,
за адресою: Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Іпатенка 3а. Вартість робіт –
1 900 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів.
ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 56,2 м2 адміністративної будівлі, на балансі МД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Миколаїв,
вул. Новозаводська, буд. 1. Вартість робіт – 1 800 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 3 к/дні;
ТОВ «Експерт-Південь» на об’єкт оренди: частина приміщення площею 6,0 м2
на технічному поверсі та частина даху будівлі площею 16,0 м2, на балансі РВ ФДМУ
по Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, буд. 20. Вартість
робіт – 2 080 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 к/дні;
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкти оренди:
частина бази УМР: приміщення № 2, 14, 15 площею 1 016,6 м2 виробничого
корпусу; частини бетонного замощення площею 660,0 м2 з місцями загального
користування площею 413,8 м2, на балансі ДП НАЕК «Енергоатом», обліковується
у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 22. Вартість робіт – 3 500 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
частина бази Курахівського ДАЕМ: складські приміщення площею 391,1 м2;
склад площею 43,3 м2; частина замощення та споруда площею 1 082,9 м2, на балансі
ДП НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою:
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 26. Вартість робіт – 3 500
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
ФО Полупаненко М. М. на об’єкт оренди: частина замощення площі ПК
«Енергетик» площею 42,4 м2, на балансі ДП НАЕК «Енергоатом», обліковується
у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
просп. Незалежності, 10. Вартість робіт – 800 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 14.03.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: нежитлове приміщення поз. 4-4 площею 20,0 м2
та частка площі спільного користування – 4,2 м2, разом 24,2 м2 на 4-му поверсі лабораторного корпусу, за адресою: вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, що перебувають
на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, 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 – 1 600 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності, що відбувся 16.03.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 14,3 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,3 м2)
на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: вул. Шевченка,
44, смт Білогір’я, Хмельницька обл. визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди –
приміщення загальною площею 40,6 м2 (у т. ч. площа загального користування –
10,6 м2) на другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: вул. Миру,
36, м. Деражня, Хмельницька обл. визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 4 календарних дні.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення у прибудові до житлового будинку загальною площею 93,9 м2,
що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс»,
за адресою: вул. Майборського, 13, м. Хмельницький визнано ПП «Консалтінг
сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

№ 70 (1090)

7
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди –
частина приміщення площею 6,0 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 4,
що обліковується на балансі Хмельницького національного університету, за адресою: вул. Інститутська, 11/1, м. Хмельницький визнано ТОВ «Поділля – Експерт».
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
нежитлове приміщення площею 17,1 м2 на першому поверсі житлового будинку,
що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс»,
за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Славута, Хмельницька обл. визнано ПП
«ТЗК – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення
загальною площею 40,5 м2 на першому поверсі стаціонару лікарні з поліклінікою, що
обліковується на балансі Державної установи «Територіальне медичне об’єднання
МВСУ по Хмельницькій області», за адресою: вул. Проскурівського Підпілля, 112,
м. Хмельницький визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки –
2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 22.03.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту: нежитлові приміщення будівлі ангару
№ 2 площею 551,4 м2 навчально-виробничої дільниці «Деснянка», що перебуває
на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка (вартість виконання робіт
з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ПП «КБ-Експерт» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 25,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 37 (вартість
виконання робіт з оцінки – 1 900 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту: частина нежитлового приміщення майстерні
площею 53,7 м2, що перебуває на балансі ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний
ліцей Чернігівської області», за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а (вартість виконання робіт з оцінки – 1 955 грн, строк – 4 календарних дні
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр-нерухомості» по об’єкту: нежитлове вбудоване приміщення площею 18,4 м2 на першому поверсі будівлі учбового корпусу, що перебуває на балансі
ДПТНЗ «Чернігівський професійний будівельний ліцей», за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 247 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 080 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 29.03.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 71,3 м2 у підвалі восьмиповерхового блоку
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Чернігівського філіалу ДП «Державний
науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 21а (вартість виконання робіт з оцінки –
2 170 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
1/6 частина вежі радіорелейного зв’язку та частина майданчика пересувної електростанції площею 10,0 м2, що перебуває на балансі Управління державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 190а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 170 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єктах:
1/4 радіовежі зв’язку, що перебуває на балансі Управління державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Студентська, 2 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
майданчик пересувної електростанції площею 63,0 м2, що перебуває на балансі
Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, вул. Лісова, 1б (вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення загальною площею 44,0 м2 на сьомому поверсі (кімн.
702) дев’ятиповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Державного підприємства «Чернігівський державний центр науки інновацій та інформатизації»,
за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39 (вартість виконання робіт з оцінки –
2 100 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 20.03.2017
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

1 Нежитлове при4,00
міщення
2 Нежитлове при25,3
міщення
3 Нежитлове при98,6
міщення
4 Нежитлове при4,0
міщення
5 Нежитлове при28,5
міщення
6 Нежитлове при16,7
міщення
7 Нежитлове при62,9
міщення
8 Нежитлове при55,5
міщення
9 Нежитлове при560,8
міщення
10 Нежитлове при53,2
міщення
11 Нежитлове при265,1
міщення
12 Нежитлове при242,9
міщення
13 Нежитлове при4,0
міщення
14 Частина нежитло32,6
вого приміщення
15 Нежитлове при129,93
міщення
16 Нежитлове при16,2
міщення
17 Частина нежитло2,0
вого приміщення
18 Частина нежитло2,0
вого приміщення
19 Нежитлове при15,1
міщення
20 Нежитлове при155,1
міщення
21 Частина нежитло1,5
вого приміщення
22 Нежитлове при85,3
міщення
23 Частина даху та
10,0
технічного поверху (у т. ч. 6,0 та 4,0)
24 Нежитлове при82,9
міщення
25 Частина нежитло2,0
вого приміщення
26 Нежитлове при11,0
міщення
27 Нежитлове при105,0
міщення

Адреса об’єкта оцінки
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50 –52
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50-52
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50 – 52
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50 – 52
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50 – 52
м. Київ, Столичне
шосе, 215
м. Київ, вул. Горлівська,
226/228
м. Київ, вул. Горлівська,
226/228
м. Київ, Саперно-Слобід
ський проїзд, 3, літ. Ж
м. Київ, Саперно-Слобід
ський проїзд, 3, літ. S
м. Київ, Саперно-Слобід
ський проїзд, 3, літ. F
м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28
м. Київ, просп. Перемоги, 57
м. Київ, вул. Антоновича, 180
м. Київ, вул. Вінницька, 14/39
м. Київ, бульв. Л. Українки, 26
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8 – 14
м. Київ, вул. Пирогова, 9

Термін вико- Вартість
СОД – перенання, кален- виконання
можець
дарних днів робіт, грн
ПП «Експерт–
3
3 800
Аналітик»
ПП «ДУАНТ»
3
3 440
ПП «ДУАНТ»

3

3 530

ФОП Ряб
ченко О. М.
ПП «Експерт–
Аналітик»
ТОВ «НікаЕксперт»
ФОП Ряб
ченко О. М.
ФОП Ряб
ченко О. М.
ПП «Експерт–
Аналітик»
ПП «Експерт–
Аналітик»
ПП «ДУАНТ»

2

3 330

ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ДУАНТ»

3

4 000

3

3 600

2

3 500

2

3 500

3

4 900

3

3 500

3

3 650

4

3 700

2

3 300

3

3 400

ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ДУАНТ»

2

3 600

3

3 480

ПП «ДУАНТ»

3

3 200

ПП «ДУАНТ»

3

3 150

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 65б
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11
м. Київ, Кловський
узвіз, 8
м. Київ, просп. Перемоги, 50
м. Київ, бульв.
Т.Шевченка, 54/1
м. Київ, вул. Гарматна, 2

ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»
ФОП Ряб
ченко О. М.
ПП «ДУАНТ»

2

3 430

4

3 700

2

3 220

3

3 580

м. Київ, вул. Бердичівська, 1
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31
м. Київ, вул. Гарматна, 2

ПП «Експерт–
Аналітик»
ПП «Експерт–
Аналітик»
СПД Чайка С. О.

ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ДУАНТ»

4

3 500

3

3 580

3

3 300

3

3 500

4

3 600

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 27.03.2017
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

1 Нежитлове приміщення

Площа, м2
119,45

Термін вико- Вартість
СОД –перенання, кален- виконання
можець
дарних днів робіт, грн
м. Київ, вул. Лук’янів ФОП Ряб
2
3 770
ська, 65/67, літ. «А» ченко О. М.
Адреса об’єкта
оцінки

№ 70 (1090)

№
з/п

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2

2 Нежитлове приміщення

55,0

3 Нежитлове приміщення

35,0

Адреса об’єкта
оцінки

м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3
м. Київ, вул. Леонтовича, 11
4 Частина асфальтовано30,0
м. Київ, вул. Героїв
го покриття
Космосу, 8а
5 Нерухоме майно
17,0
м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
6 Нежитлове приміщення
222,6
м. Київ, вул. Сім’ї
Сосніних, 13
7 Частина даху та техніч38,0
м. Київ, вул. Тургеного поверху
(у т. ч. 30,0 та 8,0) нєвська, 8/14
8 Частина даху та частина
32,8
м. Київ, вул. Пирозаасфальтованого вну- (у т. ч. 25,0 та 7,8) гова, 9
трішнього подвір’я
9 Частина даху та техніч42,0
м. Київ, вул. Косного поверху
(у т. ч. 34,0 та 8,0) мічна, 8б
10 Нежитлове приміщення
71,4
м. Київ, вул. Лейпцизька, 6
11 Частина нежитлового
2,0
м. Київ, вул. Ломоприміщення
носова, 81
12 Нежитлове приміщення
24,0
м. Київ, вул. Гарматна, 2
13 Частина даху та техніч19,8
м. Київ, вул. Ніжинного поверху
(у т. ч. 5,0 та 14,8) ська, 29д
14 Частина даху та нежит29,8
м. Київ, просп. Колового приміщення
(у т. ч. 15,0 та 14,8) марова, 1
15 Частина даху та нежит16,0
м. Київ, вул. Вололового приміщення
(в т. ч. 7,0 та 9,0) димирська, 72
16 Частина даху та техніч20,0
м. Київ, Пущаного поверху
(в т. ч. 2,0 та 18,0) Водиця, 7-ма лінія

Продовження таблиці
Термін вико- Вартість
СОД –перенання, кален- виконання
можець
дарних днів робіт, грн
ФОП Ост2
3 450
рик Т. В.
ФОП Ряб
2
3 400
ченко О. М.
ФОП Ост4
3 400
рик Т. В.
ФОП Ряб
2
3 400
ченко О. М.
ФОП Ряб
2
3 930
ченко О. М.
ФОП Ост3
3 600
рик Т. В.
ФОП Ост4
4 200
рик Т. В.
СПД Чайка С. О.
ФОП Острик Т. В.
ФОП Ряб
ченко О. М.
ФОП Острик Т. В.
ФОП Острик Т. В.
СПД Чайка С. О.
ФОП Острик Т. В.
ФОП Острик Т. В.

4

3 700

3

3 550

2

3 280

2

3 200

3

3 650

4

3 700

3

3 700

3

3 550

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, арк та м. Севастополі про підсумки
конкурсну з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 10.04.2017
1. Об’єкт: вбудоване приміщення загальною площею 5,0 м 2 у будівлі
відділення поштового зв’язку № 34, що перебуває на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, просп. 200 річчя Херсона, 16, переможець конкурсу –
ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 70,64 м2 в одно
поверховій будівлі чайної з виконробською, що перебувають на балансі Херсонської
філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України», за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс –
Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
2 100 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, арк та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 14.04.2017
1. Об’єкт: майданчик для паркування транспортних засобів площею 3 120,0 м2
біля навчального корпусу № 2 (реєстровий номер 05480298.1.ЖКСГАШ017),
що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету,
за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 130, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ
«Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. Об’єкт: внутрішні портові шляхи загальною площею 105,94 м2, що перебувають на балансі Скадовської філії Державного підприємства «Адміністрація
морських портів України», за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубинська, 2, просп. Ушакова, 4, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 200 грн. Строк
виконання робіт – 5 днів.
3. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення площею 18,4 м2 в одноповерховій
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Херсонській
області. за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, вул. Грушевського (Леніна), 12б,
переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
4. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення площею 17,4 м2 та вбудоване
нежитлове приміщення площею 7,98 м2 на третьому поверсі будівлі інженерного
корпусу, що перебувають на балансі Херсонської філії ДП «Адміністрація морських
портів України», за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
5. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 160,29 м2 на другому поверсі триповерхової будівлі майстерень, що перебувають на балансі Херсонської філії ДП «Адміністрація морських портів України», за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 4, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Вартість робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
6. Об’єкт: об’єкт групи А державної власності – гараж (приміщення № 2) (літ.
А) загальною площею 21,9 м2, що перебуває на балансі Південного офісу Держаудитслужби, за адресою: вул. Миру (Крупської), 7а, смт Іванівка, Іванівського
району Херсонської області, без земельної ділянки, переможець конкурсу – ПП
«Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість робіт – 2 200 грн.
Строк виконання робіт – 5 днів.
7. Об’єкт: об’єкт групи А державної власності – адмінбудівля (літ. А) загальною
площею 112,1 м2, що перебуває на балансі Південного офісу Держаудитслужби,
за адресою: Херсонська обл., Іванівський р-н, смт Іванівка, вул. Миру (Крупської),
7, без земельної ділянки, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Вартість робіт – 3 800 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 06.04.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – Наскельна
вартова башта комплексу Руської брами з баштами та укріпленнями площею 20,3 м2,
що обліковується на балансі Національного історико-архітектурного заповідника
«Кам’янець», за адресою: вул. Руська, 93, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька
обл. визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 187,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 127,8 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі,
що обліковується на балансі Донецького національного університету ім. Василя
Стуса, за адресою: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький визнано ФОП Лісова Тетяна
Вікторівна. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди –
частина приміщення другого поверху площею 7,0 м2 навчального корпусу № 4, що
обліковується на балансі Хмельницького національного університету, за адресою:
вул. Інститутська, 11/1, м. Хмельницький визнано ФОП Лісова Тетяна Вікторівна.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн. (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 68,0 м2 (у т. ч. площа загального користування – 4,7 м2) на сьомому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на
балансі Донецького національного університету ім. Василя Стуса, за адресою:
вул. Свободи, 36, м. Хмельницький визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 11.04.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
будівля складського призначення загальною площею 266,7 м2, що обліковується
на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: вул. Сіцінського, 8, м. Хмельницький визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 450,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
будівлі загальною площею 107,9 м2, що обліковується на балансі Хмельницької філії
Концерну «Військторгсервіс», за адресою: вул. Сіцінського, 8, м. Хмельницький
визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 450,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 21,4 м2 (у т. ч. площа загального користування – 6,1 м2)
на третьому поверсі нового службового приміщення, що обліковується на балансі

Управління Державної казначейської служби України у Городоцькому районі Хмельницької області, за адресою: вул. Грушевського, 49, м. Городок, Хмельницька обл.
визнано ФОП Лісова Тетяна Вікторівна. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення загальною площею 60,9 м2 на першому поверсі будівлі колишнього
магазину, що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: вул. Майборського, 11, м. Хмельницький визнано ПП «ТЗК –
Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 850,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 18.04.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – частини приміщення загальною площею 40,0 м2 (у т. ч. площа загального
користування – 3,0 м2) на першому поверсі будівлі цеху поштового зв’язку, що обліковується на балансі Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: просп.
Курчатова, 2/1, м. Нетішин, Хмельницька обл. визнано ПП Агентство нерухомого
майна «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – частини приміщення їдальні площею 5,4 м2 на першому поверсі суспільнопобутового корпусу, що обліковується на балансі ДНЗ «Вище професійне училище
№ 11 м. Хмельницького», за адресою: вул. Тернопільська, 15/2, м. Хмельницький
визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення площею 62,7 м2 у будівлі гаражів, що обліковується на балансі
Хмельницького обласного управління водних ресурсів, за адресою: вул. Сіцінського, 26а, м. Хмельницький визнано ФОП Лісова Тетяна Вікторівна. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення другого поверху частини корпусу № 70 загальною площею 500,0 м2 та приміщення першого поверху частини корпусу № 70 площею 18,1 м2, що обліковуються
на балансі ДП «Новатор», за адресою: вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький
визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні – громадського будинку котельні з гаражем загальною площею
89,2 м2, що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби України в Ізяславському районі, за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський
р-н, м. Ізяслав, вул. Миколи Микитюка, 16а/1 визнано ТОВ «Поділля – Експерт».
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 800,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 8 календарних днів.
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні – будівлі майстерні з гаражами площею 115,8 м2, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області,
за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 44б визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 8 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів, що відбулися 03.04.2017
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової
адмінбудівлі площею 20,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Арбітрейд Консалтінг Груп». Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 350 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення на другому
поверсі (кабінети: № 7 площею 14,9 м2, № 9 площею 25,7 м2, № 11 площею 9,9 м2)
загальною площею 50,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Ярослава Мудрого,
30, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський науково-дослідний проектний інститут землеустрою». Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 950 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення на першому поверсі, кабінети (№ 1 площею 12,5 м2, № 6 площею 8,3 м2) загальною площею 20,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Центральна 115, смт Чорнобай, Черкаська обл. Платник робіт з
оцінки: ДП «Черкаський науково-дослідний проектний інститут землеустрою». Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 950 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення на другому
поверсі (кабінет № 3) площею 22,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного
земельного кадастру». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Театральна, 5, м. Городище, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський науково-дослідний
проектний інститут землеустрою». Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 2 календарних дні,
вартість послуг – 2 950 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення (кабінети:
№ 2 площею 17,5 м2, № 3 площею 13,9 м2, № 7 площею 15,5 м2 та площі спільного
користування – 1,1 м2) загальною площею 48,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська регіональна філія Державного підприємства
«Центр державного земельного кадастру». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Грушевського, 156, м. Звенигородка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ДП «Черкаський науково-дослідний проектний інститут землеустрою». Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 950 грн.
6. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення на першому
поверсі (кабінети: № 6 площею 23,0 м2, № 7 площею 13,4 м2 та площі спільного
користування 5,6 м2) загальною площею 42,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська регіональна філія Державного підприємства «Центр
державного земельного кадастру». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гагаріна, 4, м. Монастирище, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський
науково-дослідний проектний інститут землеустрою». Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 2 950 грн.
7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі солдатської
чайної площею 115,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська
філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка,
98, в/ч 1402, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Оранжгаз».
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 950 грн.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля складу з рампою та підвалом літ. Г,
Гпд, г, ґ, площею 483,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Комарова, 7а, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Вчорашня Ганна
Гнатівна. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП
«Ажіо». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 4 000 грн.
9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху загальною площею 134,55 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Благодійна організація
«Благодійний фонд «Велич України». Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 2 календарних
дні, вартість послуг – 2 350 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення гуртожитку загальною площею
89,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету
садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 15, м. Умань,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЕКОБУД». Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 3 500 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху п’ятиповерхової
будівлі гуртожитку № 2 площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаський художньо-технічний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Сумгаїтська, 13/2, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Іщенко Ю. В. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт».
Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 3 500 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів, що відбулися 10.04.2017
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Територіальне
управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області. Місце
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна,
що відбувся 04.04.2017
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями
конкурсів визнано:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Лещишин Василь Володимирович. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (1-6) площею 66,7 м2 у
будівлі навчально-виробничих майстерень (літ. А) (м. Чернівці, вул. Донбасівська,
1ч), що перебуває на балансі Вищого професійного художнього училища № 5
м.Чернівці. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 725 гривень та 5 календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки: приміщення цокольного поверху будівлі навчальнолабораторного корпусу (літ. Д) загальною площею 123,6 м2 (м. Чернівці, вул. Рівненська, 14), що перебуває на балансі Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк
виконання робіт з оцінки: 1 700 гривень та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 05.04.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди): ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – нежитлове
приміщення площею 22,82 м2 на третьому поверсі триповерхової виробничої будівлі
та приміщення площею 93,02 м2 будівлі гаража, що перебувають на балансі Чернігівського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 233 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 12.04.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: під’їзна залізнична колія довжиною
1801,63 пог. м, яка в процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Прилуцький м’ясокомбінат» (ліквідовано), за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єктах:
частина коридору 1-го поверху головної будівлі (2,0 м2), що перебуває на
балансі УСБУ в Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 28
(вартість виконання робіт з оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу, що перебуває на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки для визначення розрахункової частки житла
при будівництві на конкурсних засадах для військовослужбовців,
що відбувся 12.04.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди): по об’єкту – казарма № 2, що перебуває на балансі
УСБУ в Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, конкурсний
відбір не відбувся в зв’язку з допущенням до конкурсу недостатньої кількості заяв
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності та прийнято рішення
про повторне оголошення конкурсу.
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Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина нежитлового приміщення площею 29,0 м2 за адресою: ПП «Експерт-Аналітик»
Київська обл., м. Кагарлик, вул. Майдан Незалежності, 1, що перебуває на балансі КП «Укрспецзв’язок»
2 Нежитлове приміщення площею 25,8 м2 за адресою: Київська
ТОВ «Українські інноваційні
обл., Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі РСП «Київ- консультанти»
центраеро» Украероруху
3 Нежитлове приміщення площею 22,2 м2 за адресою: Київська обл., ТОВ «Українські інноваційні
Вишгородський р-н, смт Димер, вул. Революції, 1, що перебуває консультанти»
на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
4 Нежитлове приміщення площею 402,5 м2 за адресою: Київська ТОВ «Українські інноваційні
обл., м. Бровари, вул. Горького, 1, що перебуває на балансі
консультанти»
Пошуково-зйомочної експедиції № 60 КП «Кіровгеологія»
5 Частина майданчика площею 12,21 м2 за адресою: Київська обл., ФОП Кравцова Людмила
Бородянський р-н, смт Бородянка, дільниця Київ – Коростень, пе- Ігорівна
регін Бородянка-Спартак, 68-й км, пк. 9, що перебуває на балансі
ВП Київської дистанційної колії ДТГО «Південно-Західна залізниця»
6 Літні будинки літери 1, 3, 6, 8, 9, 11, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 29, ДП «Київський аукціонний
31, 35, 38, 39, 41, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65 за адре- центр» ПАТ ДАК «Націосою: Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби, що перебува- нальна мережа аукціонних
ють на балансі КСП «Нова Україна»
центрів»
7 Частина нежитлового приміщення № 1.1.17 площею 3,9 м2 на 1-му ФОП Кравцова Людмила
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл.,
Ігорівна
Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
2
8 Частина нежитлового приміщення № 1.1.16 площею 3,85 м на 1-му ДП «Європейський центр
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл.,
консалтингу та оцінки»
Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
2
9 Частина асфальтованого майданчика площею 35,0 м за адре- ФОП Гундарєва Алла
сою: Київська обл., м. Тараща, вул. Б. Хмельницького, 71/56,
Олексіївна
що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 27.04.2017
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
необоротних активів ДП «Центр Аквакультура» з метою формування
статутного капіталу акціонерного товариства, що відбувся 20.04.2017
Назва об’єкта оцінки: необоротні активи Державного підприємства «Центр Аквакультури». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Центр Аквакультури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 07822, Київська
обл., Бородянський р-н, с. Мигалки, урочище Ставкове. Суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ТВІ». Вартість – 61 950 грн. Строк виконання робіт (днів) – 30.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 25.04.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 48,4 м2 на першому поверсі адміністративного будинку (літ. А-4), що перебуває на балансі Житомирського філіалу Державного
науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (вартість виконання – 1 600,00
грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
нежитлове приміщення (кабінет) площею 22,2 м2 в адміністративній будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Державного підприємства «Житомирторф»,
за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25 (вартість виконання – 1
600,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
нежитлове приміщення (кабінет) площею 17,1 м2 в адміністративній будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Державного підприємства «Житомирторф»,
за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25 (вартість виконання –
1 600,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза»
по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 145,9 м2 на першому поверсі адмінприміщення
(літ. А), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України в оперативному управління Головного управління ДФС у Житомирській області, за адресою:
м Житомир, вул. Юрка Тютюнника (Войкова), 7 (вартість виконання – 1 600,00
грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
нежитлова будівля площею 354,2 м2, що перебуває на балансі Національної
академії статистики, обліку та аудиту, за адресою: м. Житомир, мкр-н Мистецькі
ворота, 5 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 5 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлові приміщення площею 60,0 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А-2),
що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у
Радомишльському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл.,
м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлові приміщення в будівлі торговельно-промислового комплексу площею
856,7 м2, що перебувають на балансі Концерну «Військторгсервіс», за адресою:
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Леваневського, 22 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди.
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Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
10 Частина приміщення площею 200,0 м2 за адресою: Київська обл., ФОП Гундарєва Алла
Іванківський р-н, м. Чорнобиль, вул. Леніна, 148, що перебуває Олексіївна
на балансі ДСП «Центральне підприємство з поводження
з радіоактивними відходами»
11 Нежитлове прибудоване приміщення площею 104,4 м2 у гурто- ТОВ «Українські інноваційні
житку № 6 (інв. № 10120020) за адресою: Київська обл., м. Біла консультанти»
Церква, вул. Героїв Чорнобиля, 3, що перебуває на балансі Білоцерківський національний аграрний університет
12 Приміщення № 8 та № 9 площею 1 069,9 м2 у будівлі складу тим- ПП «Експерт-Аналітик»
часового зберігання № 1, 2, 3 (інв. № 8308) за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
13 Нежитлове приміщення № 249 площею 18,0 м2 на 2-му поверсі ДП «Європейський центр
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Борис- консалтингу та оцінки»
піль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
14 Нежитлове приміщення № 327 площею 6,6 м2 на 2-му поверсі
ДП «Європейський центр
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Борис- консалтингу та оцінки»
піль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
15 Цех лісопильний (інв. № 10120004) площею 197,6 м2 та цех дере- ФОП Чебаков Олексій
вообробний (інв. № 142) площею 109,9 м2 за адресою: Київська Іванович
обл., Вишгородський р-н, с. Федорівка, вул. Миколаївська, 5,
що перебувають на балансі ДП «Димерське лісове господарство»
16 Окремо розташована будівля садибного типу загальною площею ФОП Гундарєва Алла
79,1 м2, в тому числі: частина будівлі площею 37,5 м2 та частина Олексіївна
будівлі площею 41,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль,
вул. 25 років Жовтня, 51, що перебувають на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
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Переможець – суб’єкт оціночної діяльності
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Продовження таблиці

3

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 18.04.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 38,0 м2 на 7-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Житомирській області, за адресою:
м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Шанін Василь Михайлович по об’єктах:
нежитлове приміщення (кабінет) площею 25,7 м2 в адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Державного підприємства «Житомирторф», за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк
виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлове приміщення (кабінет) площею 16,4 м2 в адмінбудівлі (літ. А),
що перебуває на балансі Державного підприємства «Житомирторф», за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25 (вартість виконання – 1 600,00
грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
нежитлові приміщення площею 53,6 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А-2),
що перебуває на балансі Бердичівського управління Державної казначейської
служби України Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Чорновола, 9 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

9 500

ПП «Фірма
«Конкрет»
ФОП Щаслива Н. З.
ФОП Щаслива Н. З.
ТОВ «Укрспецексперт»
ТОВ «Укрспецексперт»
ТОВ «Укрспецексперт»
ПП «ЕкспертАналітик»
ТОВ «Укрспецексперт»
ТОВ «Укрспецексперт»
ТОВ «Укрспецексперт»
ПП «Фірма
«Конкрет»
ФОП Щаслива Н. З.

3

3 700

4

ТОВ «Укрспецексперт»
ФОП Острик Т. В.
ФОП Острик Т. В.
ФОП Щаслива Н. З.
ФОП Острик Т. В.

4

4 500

м. Київ, просп. Валерія
Лобановського, 98
м. Київ, вул. Горлівська, 226/228
130,0
м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3
4 Нежитлове при123,7
м. Київ, Столичне
міщення
шосе, 215
5 Частина даху та техніч7,6
м. Київ, просп. Голоного поверху
(в т. ч. 2,0 сіївський, 50
та 5,6)
6 Нежитлове при18,5
м. Київ, вул. Гарміщення
матна, 2
7 Частина нежитлового
2,0
м. Київ, вул. Пугачоприміщення
ва, 12/2
8 Нежитлове при9,5
м. Київ, просп. Переміщення
моги, 100/1
9 Нежитлове при49,0
м. Київ, просп. Переміщення
моги, 100/1
10 Нежитлове при122,3 м. Київ, просп. Переміщення
моги, 89б
11 Нежитлове при50,6
м. Київ, вул. Бердичівміщення
ська, 1
12 Нежитлове при67,0
м. Київ, вул. Політехміщення
нічна, 41
13 Нежитлове при37,5
м. Київ, вул. Фізкульміщення
тури, 1
14 Нежитлове при66,2
м. Київ, вул. Празька, 5
міщення
15 Частина нежитлового
8,0
м. Київ, вул. Дегтярівприміщення
ська, 49г
16 Нежитлове при16,6
м. Київ, бульв. Чоколівміщення
ський, 13
17 Нежитлове при1,0
м. Київ, вул. Тургенєвміщення
ська, 8/14
209,5

ПП «ЕкспертАналітик»
ПП «Фірма
«Конкрет»

5

82,94

Термін вико- Вартість
нання, кален- виконання
дарних днів робіт, грн
3
3 580

м. Київ, вул. Пирогова, 9
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16

3 800

1 Частина нежитлового
приміщення
2 Нежитлове приміщення
3 Нерухоме майно

СОД – переможець

Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки

18 Нежитлове при1,0
міщення
19 Частина даху та техніч18,75
ного поверху
(в т. ч. 10,0
та 8,75)

Термін вико- Вартість
нання, кален- виконання
дарних днів робіт, грн
3
3 300

3

№
Назва об’єкта оцінки
з/п

Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки

СОД – переможець

4 490

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 10.04.2017

Продовження таблиці

№
Назва об’єкта оцінки
з/п

4510

знаходження об’єкта оцінки: вул. Гоголя, 316, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ФОП Трахініна Т. О. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1 900 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення частини адміністративноскладської будівлі з підвалом літ. Н-2,пд, площею 262,0 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Таймлі Солушін». Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 3 календарних дні,
вартість послуг – 2 750 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому поверсі
навчального корпусу № 1 площею 1,0 м2, частина приміщення вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 2 площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Фінансова компанія «Маклаут Пей». Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 3 600 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху п’ятиповерхової
будівлі гуртожитку площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський комерційний технікум. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 84/2, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Іщенко Ю. В. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін
виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 2 350 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень гуртожитку № 5 площею 16,0 м2
(м. Черкаси, вул. Хрещатик, 51); частина приміщень гуртожитку № 2 площею 13,0 м2
(м. Черкаси, вул. Хрещатик, 53); частина приміщень гуртожитку № 4 площею 4,0 м2
(м. Черкаси, вул. Хрещатик, 62); частина приміщень гуртожитку № 3 площею 8,0 м2
(м. Черкаси, вул. Хрещатик, 64). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Маклаут-Інвест». Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано КТ «АЕО Фатум-М». Термін виконання роботи – 4 календарних
дні, вартість послуг – 1 720 грн.

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбулися 21.04.2017
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, переможцями конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту – нежитлове приміщення
площею 27,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Новгородка, вул. Криворізька (Кірова), 10, що перебуває на
балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні (користуванні) Кропивницької ОДПІ, вартість робіт – 2 000,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні;
ТОВ «АН Експерт» по об’єкту – частина приміщення фойє площею 1,0 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Автолюбителів, 2, що перебуває на балансі філії «Кіровоградський державний обласний навчально-курсовий комбінат» Українського
державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», вартість робіт – 1 695,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні;
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ»
по об’єктах оренди:
частина споруди «ВЛ-150кВ Кварцит-Мусіївка на дільницях Тимково-Мусіївка,
Кварцит-Тимково», а саме: опора № 59 (площа під опорою – 87 м2); опора № 60
(площа під опорою – 21 м2); опора № 61 (площа під опорою – 108 м2); опора № 62
(площа під опорою – 102 м2); опора № 63 (площа під опорою – 21 м2); опора № 64
(площа під опорою – 21 м2); опора № 65 (площа під опорою – 21 м2); опора № 66
(площа під опорою – 76 м2); опора № 67 (площа під опорою – 21 м2); опора № 68
(площа під опорою 76 м2), що знаходиться: за межами населених пунктів Долинського району на територіях Маловодянської, Першотравневої сільських рад та Долинської міської ради Кіровоградської області та перебуває на балансі державного
підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд», вартість робіт – 8 420,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлові приміщення площею 48,92 м2 на третьому поверсі адміністративної
будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3, що перебуває на балансі державної організації «Комбінат «Трикутник», вартість робіт – 1 585,00 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’єктів оренди, що відбувся 25.04.2017
1. Частина даху площею 5,0 м2 десятиповерхової будівлі (інв. № 1) за адресою:
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, 1. Переможець конкурсу – ТОВ
Агентство по нерухомості «Дісконт», на таких умовах: вартість послуг – 1 800 грн,
термін виконання робіт – 3 дні.
2. Нежитлове приміщення гаража площею 21,5 м2 (інв. № 10300040) за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Гоголя, 1. Переможець конкурсу – ТОВ
Агентство по нерухомості «Дісконт», на таких умовах: вартість послуг – 2 000 грн,
термін виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 12.04.2017
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, комісія одноголосно ухвалила
визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:
Частина нежитлового приміщення загальною площею 12,0 м2 на цокольному
поверсі гуртожитку № 3. м. Львів, вул. Шімзерів, 5а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 1 780 грн.
Частини приміщень в будівлі підземних туалетів міжнародного автомобільного
пункту пропуску «Шегині» загальною площею 37,5 м2. Львівська обл., Мостиський
р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін
виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 1 940 грн.
Державне нерухоме майно – частина даху головного корпусу університету
загальною площею 10,0 м2. м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 150 грн.
Державне нерухоме майно – вбудоване нежитлове приміщення № 43 загальною
площею 51,4 м2 на другому поверсі дванадцятиповерхової адміністративної будівлі.
м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 940 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 2,5 м2 на
третьому поверсі гуртожитку (реєстровий № 01275963.1.АААДД 901). м. Львів,
вул. Зелена, 105. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 дні.
Вартість робіт – 2 200 грн.
Частина нежитлового приміщення № ІІ площею 1,0 м2 на першому поверсі
будівлі навчального корпусу. Львівська обл., м. Самбір, вул. С. Крушельницької,
7. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «Експертцентр». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1 900 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення (№ 2) загальною площею 13,7 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Пустомити, вул. Заводська, 10. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 3 р/д.
Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлове приміщення (познач. № 60) площею 308,4 м2 у будівлі корпусу № 1
(площадка № 3). м. Львів, вул. Конюшинна, 26. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 960 грн.
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення оцінки об’єкта державної власності такого суб’єкта оціночної діяльності:
Об’єкт незавершеного будівництва – очисні споруди. м. Львів, вул. Персенківка,
19. Мета оцінки – повертається у державну власність за рішенням суду. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 7 250 грн.
Оскільки конкурсні пропозиції усіх учасників по об’єкту – державна частка
в НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ, що становить 24,052 % від статутного капіталу
товариства, за адресою: пров. Губицький, 1, м. Борислав, Львівська обл., 82300,
перевищують максимальну ціну надання послуг з оцінки майна, що зазначена в пові
домленні про оголошений конкурс, комісія одноголосно ухвалила їх не розглядати
та провести конкурс повторно.
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