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засновано у вересні 1993 року

5 вересня 2018 року

мала приватизація
Волинська область
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
приміщення адміністративно-побутового комбінату
загальною площею 3718,3 м2, літер «А-2»
Аукціон без умов, запланований на 31.08.2018, по об’єкту малої приватизації:
приміщення адміністративно-побутового комбінату загальною площею 3718,3 м2,
літер «А-2», за адресою: 45300, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця,
вул. Миру, 61 не відбувся.
Аукціон без умов зі зниженням стартової ціни по вищевказаному об’єкту
відбудеться 26.09.2018.
Детальна інформація – у спецвипуску «Державного інформаційного бюлетеня
про приватизацію» від 01 серпня 2018 року.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000131-1.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина коридору площею 2,0 м2 на першому
поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський державний педагогічний
університет ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шевченка, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018.
Площа земельної ділянки, га: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шевченка, 1.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Максімов Андрій Валерійович (тел. (095) 417-71-77). Подібними об’єктами є: об’єкти для розміщення
банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана ціна надання
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина коридору площею 2,0 м2 на першому
поверсі навчального корпусу № 5 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський державний педагогічний
університет ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шевченка, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018.
Площа земельної ділянки, га: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шевченка, 1.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Максімов Андрій Валерійович (тел. (095) 417-71-77). Подібними об’єктами є: об’єкти для розміщення
банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана ціна надання
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 34,0 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Університетський, 8, що перебувають на
балансі Центральноукраїнського національного технічного університету. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), просп. Університетський, 8.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

офіційне видання фдму

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
будівля компресорного цеху ліквідованої
газокомпресорної станції (ГКС-3)
загальною площею 1721,3 м2
Аукціон без умов, запланований на 31.08.2018, по об’єкту малої приватизації:
будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1721,3 м2 за адресою: 44101, Волинська обл., Ратнівський р-н., смт
Ратне, вул. Шевченка, 57 не відбувся.
Аукціон без умов зі зниженням стартової ціни по вищевказаному об’єкту
відбудеться 26.09.2018.
Детальна інформація – у спецвипуску «Державного інформаційного бюлетеня
про приватизацію» від 01 серпня 2018 року.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000129-1.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності,
т. 200-36-36
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018.
Площа земельної ділянки, га: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Університетський, 8.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ПАТ «Альфа-Банк» (тел. (067)
605-42-06). Подібними об’єктами є: адміністративна нерухомість. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650), застосовується ФДМУ якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша, встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України
«Про публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені у
пунктах 5-10 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де строк виконання
робіт не перевищує 5 днів, після отримання у повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті до кімн. 801
Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до 17.09.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 21 вересня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Глинки, 2, кімн. 708.
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, які складаються з підвального поверху № ХХІІ, 2, загальною площею
44,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Богомольця,
9. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівдіпрокомунбуд».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Богомольця, 9.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Аніка-М».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 33,5 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: Державне підприємство Державний інститут проектування
міст «Містопроект».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 71.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Кіяновська Ірина Богданівна.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася
у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця: для об’єктів № 1, № 2 – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: для об’єктів № 1, 2 – приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина будівлі гаража
площею 211,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., м. Дубровиця,
вул. Шевченка, 156.
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 Бурмич Сергій Петрович. Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять
державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: приміщення № 1 складів
для зберігання агрегатів площею 137,2 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне,
вул. Курчатова, 58б.
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
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Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Червань Ірина Миколаївна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять
державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина вестибуля навчального корпусу № 6 площею 8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки
або підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне, вул. Чорновола, 49а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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 Дубинчук Віктор Дмитрович. Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: приміщення гаража площею
45,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: м. Рівне, вул. Вербова, 16а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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 Попик Олег Анатолійович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку площею 70,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне, вул. Дубенська, 37.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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: ПрАТ «ВФ Україна».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять
державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, передавальні
пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частини приміщень уніфікованого цеху-складу площею 371,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл.,
м. Сарни, вул. Технічна, 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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 Павловець Дмитро Миколайович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:

2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель.
 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові підвальні приміщення будівлі виробничого корпусу площею 102,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
м. Рівне, вул. Кавказька, 7.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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 Чібізова Наталія Миколаївна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять
державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель.
 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення цокольного поверху навчального корпусу № 4, реєстровий номер
02071116.1.КЧЦШЧЮ130, площею 59,2 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне,
вул. Чорновола, 41.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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 Цимбалюк Вадим Віталійович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять
державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель.
 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення
3-го поверху адмінбудівлі площею 76,2 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне,
вул. Кавказька, 5.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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: ГО «Будівельний сектор Рівненщини».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять
державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель.
 10. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху навчального корпусу № 1, площею 9,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне, вул. С. Бандери, 12.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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 Корнійчук Віталій Володимирович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель.
 11. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення
господарського корпусу «Відділу профілактичної дезінфекції»
площею 75,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., м. Вараш, вул. Енергетиків, 25/
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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 Киришко Іванна Любомирівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич-
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ним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять
державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
16.01.2018 № 47) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які
подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної
оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в 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 структурного підрозділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єкта
Залиш
кова
Дата
Вид вар
вартість Платник
оцінки
тості
об’єкта,
грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Гідротехнічні споруди ставу Свидова
31.08.18 Ринкова
0,00
Приватне
2, а саме: земельна дамба, інвентар
вартість
агропро
ний номер 328, реєстровий номер
мислове
25592421.71.ААЕЖАЖ428, водовипуск,
підприємство
інвентарний номер 329, реєстровий
«Фортуна»
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ384, водо
випуск, інвентарний номер 330, реєстро
вий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ385,
земляний водоспускний лоток, інвен
тарний номер 331, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ414, водовипуск
інвентарний номер 333, реєстровий но
мер 25592421.71.ААЕЖАЖ386
(у т. ч. скидний канал), розташовані за
адресою: Тернопільська обл., Чортків
ський р-н, в межах земель Свидівської
с/р, за межами с. Свидова та перебува
ють на балансі ДП «Укрриба»

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

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача,
який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копією договору
(копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації
оцінювачів, завіреними печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта
№ 1, – 6800,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент
повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з
урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із
законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єкта № 1 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно –
інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал
засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї
інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ
по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
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Продовження таблиці

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окреме майно – нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею
91,0 м2. Балансоутримувач – ПАТ «Турбоатом». Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Харків, пров. Осипенка, 12. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта, що приватизується шляхом
продажу на аукціоні. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 91,0 м2. Площа забудови – 116,9 м2. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: станом на 01.06.2018 – первісна вартість –
29515,16 грн, залишкова вартість – 0 грн. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки:
орієнтовно на 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки: 3000 грн. Строк виконання робіт: 5 календарних днів. Подібні об’єкти: окремі нежитлові будівлі.
 2. Об’єкти оренди.

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки,
площа, місцезнаходження,
балансоутримувач

1 Нежитлові приміщення – кімн.
№ № 40, 42, 46, 47а на першо
му поверсі 5-поверхової будівлі
гуртожитку, інв. № 10320319,
літ. «А-5», загальною площею
100,2 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Цілиноградська, 44, що пе
ребуває на балансі Харківського
коледжу Державного університе
ту телекомунікацій
2 Три частини по 2,0 м2 нежит
лового приміщення на 1-му
поверсі 4-поверхового учбового
корпусу № 1 (літ. А-4) загальною
площею 6,0 м2 за адресою:
м. Харків, майдан Фейєрбаха, 8,
що перебуває на балансі Україн
ського державного університету
залізничного транспорту
3 Нежитлові приміщення пункту
технічного обслуговування (літ.
А-2) площею 836,7 м2 та при
міщення гаража (літ. В) площею
414,0 м2, загальною площею
1250,7 м2 за адресою: Харків
ська обл., Дергачівський р-н,
смт Мала Данилівка, вул. Ака
демічна, 5, що перебувають на
балансі Харківської державної
зооветеринарної академії
4 Нежитлові будівлі загальною
площею 715,6 м2:
адміністративний корпус,
літ. «Б-1», площею 73,9 м2;
2-поверховий склад, літ. «В-2»,
площею 290,1 м2; теплиця,
літ. «Г-1», площею 153,0 м2;
2-поверхова лабораторія, літ.
«А-2», площею 198,6 м2, інвен
тарний номер 73104, за адре
сою: м. Харків вул. Стрелківка,
14, що перебуває на балансі
ДП «Державний науковий центр
лікарських засобів і медичної
продукції»
5 Частина побутового примі
щення пральні на 1-му поверсі
5-поверхової будівлі гуртожитку
№ 2 загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Чка
лова, 11, що обліковується на
балансі Студентського містечка
Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуков
ського «ХАІ»
6 Частина нежитлового підваль
ного приміщення гуртожитку
загальною площею 4,0 м2 за
адресою м. Харків, пров. Елек
троінструментальний, 6, що об
ліковується на балансі Студент
ського містечка Національного
аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
7 Нежитлові приміщення – кімн.
№ 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, коридор площею
60,33 м2, приямок площею
3,30 м2, вхід площею 6,85 м2 на
цокольному поверсі 2-поверхової
будівлі студентської їдальні, інв.
№ 1030017, загальною площею
263,38 м2, за адресою: Харків
ська обл., сел. Докучаєвське,
учбове містечко ХНАУ ім. В. В.
Докучаєва, що перебуває на ба
лансі Харківського національного
аграрного університету
ім. В. В. Докучаєва
8 Частина нежитлового приміщен
ня на 1-му поверсі 5-поверхової
будівлі гуртожитку № 6 (згідно з
технічним паспортом приміщен
ня № 27-умивальник) загальною
площею 2,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Академіка Вальте
ра, 14, що перебуває на балансі
Харківського національного уні
верситету ім. В. Н. Каразіна
9 Нежитлове приміщення –
кімн. № 27 на першому поверсі
12-поверхової будівлі виробни
чого корпусу, літ. «А-12», загаль
на площа об’єкта – 14,6 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Кос
мічна, 21а, що перебуває на ба
лансі ДП Український державний
проектний інститут
«Укрміськбудпроект»
10 Нежитлові приміщення буфету
на 3-му поверсі 6-поверхової
будівлі учбового корпусу
(літ. А-6) загальною площею
67,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 40, що облікову
ється на балансі Харківського
національного університету бу
дівництва та архітектури

Дата
оцінки

Мета прове
дення оцінки

26.10.18 Визначен
ня вартості
об’єкта з
метою продо
вження дого
вору оренди

Очікувана
найбіль
ша ціна
Інформація
надання
про платника
послуг з
оцінки/
грн
Громадська
2700
організація
«Центр вдо
сконалення
людини «Рів
новага»

14.06.18 Визначен
ФОП Макси
ня вартості
менко Г. О.
об’єкта з
метою продо
вження дого
вору оренди

2200

02.08.18 Визначен
ТОВ
ня вартості
«БК «Мега
об’єкта з
строй»
метою продо
вження дого
вору оренди

3700

На дату
укладення
договору
на прове
дення не
залежної
оцінки

4180

Визначен
ФОП Готвян
ня вартості
ський С. І.
об’єкта орен
ди з метою
передачі в
оренду

16.10.18 Визначен
ФОП Буряков
ня вартості
ський В. М.
об’єкта з
метою продо
вження дого
вору оренди

2200

Найменування об’єкта оцінки,
площа, місцезнаходження,
балансоутримувач

11 Нежитлове підвальне примі
щення площею 15,0 м2 та ді
лянка покрівлі площею 11,5 м2 у
9-поверховій будівлі гуртожитку
(інв. № 10310001) загальною
площею 26,5 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Клапцова, 2,
на балансі Харківського регіо
нального інституту державного
управління Національної академії
державного управління при Пре
зидентові України

Замовником по вищеперерахованих об’єктах оцінки виступає РВ
ФДМУ по Харківській області.
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 із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг
з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а
також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про надання
послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з
оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або
копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною
радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)
для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II Положення). Зокрема, подібними об’єктами до
об’єктів оцінки: окремо розташована нежитлова будівля – нежитлова
будівля; ділянка покрівлі будівлі – ділянка покрівлі будівлі.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен
становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурси відбудуться 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. Телефон 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).

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

26.10.18 Визначен
ФОП Буряков
ня вартості
ський В. М.
об’єкта з
метою продо
вження дого
вору оренди

2200

На дату
укладення
договору
на прове
дення не
залежної
оцінки

3 200

Визначен
ФОП
ня вартості
Іванов Д. В.
об’єкта орен
ди з метою
передачі в
оренду

№
з/п

Очікувана
найбіль
ша ціна
Дата
Мета прове Інформація
надання
оцінки
дення оцінки про платника
послуг з
оцінки/
грн
03.08.18 Визначен
ПАТ «ВФ
2200
ня вартості
Україна»
об’єкта з
метою продо
вження дого
вору оренди

22.10.18 Визначен
ФОП Буряков
ня вартості
ський В. М.
об’єкта з
метою продо
вження дого
вору оренди

2200

На дату
укладення
договору
на прове
дення не
залежної
оцінки

Визначен
ФОП
ня вартості
Бандюк О. В.
об’єкта орен
ди з метою
передачі в
оренду

2200

29.09.18 Визначен
ФОП
ня вартості
Кулакова Л. І.
об’єкта з
метою продо
вження дого
вору оренди

2200

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені для надання послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (літ. А-І) (колишня пошта-музшкола) площею 70,2 м2,
майно, яке не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Кельменецький
цукровий завод» в процесі приватизації та передано згідно з актом
приймання-передачі державного майна від 17.12.2009 на баланс
Кельменецької районної державної адміністрації. Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Нелипівці, вул. Шкільна, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон
замовника конкурсу (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу
(0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@
spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
0,0 грн станом на 30.06.2018. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
(в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме ПАТ «Укрпошта».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди
не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця, – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямком 1 «Оцінка об’єктів
в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.08.2013 за № 637/23469.
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відомості
приватизації

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг
з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з
законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а
також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення) – приміщення, частини будівель, що за своїм
функціональним призначенням відносяться до адміністративної,
торговельно-адміністративної, торговельної нерухомості.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а або безпосередньо до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб‘єкта
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: майданчик площею 16,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Підводника Китицина,
19. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість. Дата оцінки: 31.08.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтового майданчика
площею 53,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Реміснича, 56. Платник
робіт з оцінки: ФОП Юков В. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість. Дата оцінки: 31.08.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
98,4 м2 одноповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління поліції охорони в Чернігівській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Набережна, 10. Платник робіт з оцінки: ФОП Демченко
С. П. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.08.2018.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу
(0462) 67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@
spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 в редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47 (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, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт 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 малої приватизації – незавершене будівництво 2-квартирного житлового будинку. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., м. Ічня, вул. Єсеніна, 28.
Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу
на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 5 590,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Східна, 94.
Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу
на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 5590,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво клубу. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Талалаївський р-н,
с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.
Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу
на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 5590,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво адміністративного будинку. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Бунівка, 2.
Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу
на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 4300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво реабілітаційного центру. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Ковалівка, 17а.
Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу
на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 4300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
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):
31.08.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (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, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі
Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру –
календарних днях від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки.
Конкурс відбудеться 19 вересня 2018 року о 15.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області 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.
Телефон 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: нежитлові приміщення загальною площею 99,1 м2 на другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: фінансовий
відділ Бобровицької районної державної адміністрації Чернігівської
області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 29.
Платник робіт з оцінки: фінансове управління Бобровицької міської
ради Чернігівської області. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
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,
в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (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, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт 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. Телефон для довідок (0462) 67-28-18.
Продовження рубрики на стор. 6

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
інформація ПРО про проведення конкурсів на право оренди майна
інформація регіональних відділень фдму

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
про проведення конкурсу на право оренди
державного майна
Адреса об’єкта
Об’єкт оренди,
оренди
площа (м2)
м. Дніпро,
Нежитлові вбудовані
просп. О. Поля, приміщення 289,9 м2
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Стартова орендна плата без ПДВ за березень
2018 року – 8 882,50 грн за умови використання
Інше використання нерухомого майна (вироб
ництво, обробка металу без права торгівлі у
даному приміщенні)

Основні умови конкурсу з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти державним майном, – Державного космічного агентства України:
Умови конкурсу:
1. Основним критерієм визначення переможця є максимальний
розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання
інших умов конкурсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечення
його виконання переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди завдаток в розмірі відповідного відсотка місячної базової орендної
плати на відкритий розрахунковий рахунок Державного казначейства
за місцем реєстрації переможця конкурсу у податковій інспекції.
2. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 53 295,00 грн (без ПДВ) за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу.
Гарантійний внесок має бути перераховано на р/р
№ 37313015014354 ДКСУ м. Київ, МФО 820172, одержувач: РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області, ЄДРПОУ 13467337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з
оренди м. Дніпро, просп. О. Поля, 46.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
4. Наявність відповідного коду згідно з КВЕД до заявленої мети
використання.
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5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта.
6. Компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
7. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням
індексу інфляції.
8. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна.
9. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному
стані.
10. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період
оренди.
11. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
12. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання
договору повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним
законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) відновити майно та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або
втрати (повної або часткової) об’єкта з вини орендаря.
13. Майно передається в оренду без права його приватизації та
передачі в суборенду.
14. Орендодавець має право (у т. ч. за ініціативою балансоутримувача) вимагати розірвання договору за умови якщо орендар: користується майном не за призначенням; передає орендоване нерухоме
майно (його частину) у суборенду, укладає договори про сумісну діяльність, де внеском сторони є право на оренду орендованого за цим
договором майна; не переглядає орендну плату в разі внесення змін
до Методики розрахунку орендної плати за держане майно та пропорцій її розподілу, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 04.10.95 № 786, яка передбачає збільшення орендної
плати; навмисно або з необережності погіршує стан орендованого
майна; не сплачує або несвоєчасно сплачує орендну плату, або заборгованість за договором становить більше 3 місяців; не виконує
зобов’язання щодо страхування орендованого майна; не виконує
зобов’язання щодо внесення завдатку; перешкоджає співробітникам
орендодавця та/або балансоутримувача здійснювати перевірку стану
орендованого майна.

15. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів особисто
повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону відбудеться о 14.00 на
15-й календарний день після опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 2.
Збільшення ціни здійснюється з кроком 1 000,00 грн від стартової орендної плати.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд конкурсної комісії матеріали відповідно до пункту 7 постанови КМУ «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» від 31.08.2011 № 906.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій
здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом
«На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента та об’єкта оренди (адреса, площа, назва
балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації»,
в якому опублікована інформація про об’єкт оренди.
Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів – не більш
як три робочих дні до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі в конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають на відкритому засіданні конкурсної комісії в запечатаному непрозорому конверті конкурсні пропозиції щодо орендної
плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не
може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної
в інформації про проведення конкурсу.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна.
Документи приймаються за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6. За додатковою інформацією слід звертатися до відділу орендних відносин за тел.: (056) 744-34-54 (53, 52).

№ 72 (1196)
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відомості
приватизації

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
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва,
юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державне
25592421 Державне підприєм
агентство риб ство «Укрриба», 04050, м. Київ,
ного господар вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044)
ства України
486-07-91

№
з/п

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2

Гідротехн. споруда Шлюз, Шацький р-н, с. Піща та гідротехнічні споруди ставів: водо
випуск №39 нагульного ставу №6, водонапуск №40 нагульного ставу №6, контурна
дамба нагульний став №6, роздільна дамба нагульний став №6, водовипуск №37
нагульного ставу №10, водонапуск №38 нагульного ставу №10, контурна дамба на
гульний став №10, роздільна дамба нагульний став №10, контурна дамба нагульний
став №11, роздільна дамба нагульний став №11, водовипуск №67 нагульного ставу
№13, водонапуск №66 нагульного ставу №13, контурна дамба нагульний став №13,
роздільна дамба нагульний став №13, водовипуск №65 нагульного ставу №8, водона
пуск №63 нагульного ставу №8, водонапуск №64 нагульного ставу №8, контурна дамба
нагульний став №8, роздільна дамба нагульний став №8, водовипуск №49 нагульного
ставу №8А, водонапуск №48 нагульного ставу №8А, контурна дамба нагульний став
№8А, роздільна дамба нагульний став №8А, водовипуск №51 нагульного ставу №8Б,
водонапуск №50 нагульного ставу №8Б, контурна дамба нагульний став №8Б, роз
дільна дамба нагульний став №8Б, контурна дамба нагульний став №8В, роздільна
дамба нагульний став №8В, водонапуск №41 нагульного ставу №9, водовипуск №42
нагульного ставу №9, водовипуск №43 нагульного ставу №9, контурна дамба нагуль
ний став №9, роздільна дамба нагульний став №9, водовипуск №77 нагульного ставу
№9А, водонапуск №76 нагульного ставу №9А, контурна дамба нагульний став №9А,
роздільна дамба нагульний став №9А, водонапуск №44 нагульного ставу №9Б, водо
випуск №45 нагульного ставу №9Б, контурна дамба нагульний став №9Б, роздільна
дамба нагульний став №9Б, водовипуск №47 нагульного ставу №9В, водонапуск №46
нагульного ставу №9В, контурна дамба нагульний став №9В, роздільна дамба на
гульний став №9В, контурна дамба виросний став №2, роздільна дамба виросний став
№2, водовипуск №56 виросного ставу №2, водовипуск №55 виросного ставу №2А,
водонапуск №54 виросного ставу №2А, контурна дамба виросний став №2А, роздільна
дамба виросний став №2А, водовипуск №53 виросного ставу №2Б, водонапуск №52
виросного ставу №2Б, контурна дамба виросний став №2Б, роздільна дамба виросний
став №2Б, водовипуск №58 виросного ставу №3, водонапуск №57 виросного ставу
№3, контурна дамба виросний став №3, роздільна дамба виросний став №3, контурна
дамба виросний став №4, роздільна дамба виросний став №4, водовипуск №60 вирос
ного ставу №4, водонапуск №59 виросного ставу №4, водовипуск №35 зимувального
ставу №20, водонапуск №36 зимувального ставу №20, контурна дамба зимувальний
став №20, роздільна дамба зимувальний став №20, водовипуск №33 зимувального
ставу №21, водонапуск №34 зимувального ставу №21, контурна дамба зимувальний
став №21, роздільна дамба зимувальний став №21, водовипуск №31 зимувального
ставу №22, водонапуск №32 зимувального ставу №22, контурна дамба зимувальний
став №22, роздільна дамба зимувальний став №22, водовипуск №3 зимувального
ставу №14, водонапуск №4 зимувального ставу №14, контурна дамба зимувальний
став №14, роздільна дамба зимувальний став №14, водовипуск №1 зимувального
ставу №15, водонапуск №2 зимувального ставу №15, контурна дамба зимувальний
став №15, роздільна дамба зимувальний став №15, водовипуск №10 зимувального
ставу №6, водовипуск №11 зимувального ставу №7, водовипуск №12 зимувального
ставу №8, водовипуск №13 зимувального ставу №9, водовипуск №14 зимувального
ставу №10, водовипуск №15 зимувального ставу №11, водовипуск №16 зимувального
ставу №12, водовипуск №17 зимувального ставу №13, водовипуск №5 зимувального
ставу №1, водовипуск №6 зимувального ставу №2, водовипуск №7 зимувального ставу
№3, водовипуск №8 зимувального ставу №4, водовипуск №9 зимувального ставу №5,
водонапуск №18 зимувального ставу №1, водонапуск №19 зимувального ставу №2,
водонапуск №20 зимувального ставу №3, водонапуск №21 зимувального ставу №4,
водонапуск №22 зимувального ставу №5, водонапуск №23 зимувального ставу №6,
водонапуск №24 зимувального ставу №7, водонапуск №25 зимувального ставу №8,
водонапуск №26 зимувального ставу №9, водонапуск №27 зимувального ставу №10,
водонапуск №28 зимувального ставу №11, водонапуск №29 зимувального ставу №12,
водонапуск №30 зимувального ставу №13, контурна дамба зимувальний став №1,
контурна дамба зимувальний став №10, контурна дамба зимувальний став №11, кон
турна дамба зимувальний став №12, контурна дамба зимувальний став №13, контурна
дамба зимувальний став №2, контурна дамба зимувальний став №3, контурна дамба
зимувальний став №4, контурна дамба зимувальний став №5, контурна дамба зиму
вальний став №6, контурна дамба зимувальний став №7, контурна дамба зимувальний
став №8, контурна дамба зимувальний став №9, роздільна дамба зимувальний став
№1, роздільна дамба зимувальний став №10, роздільна дамба зимувальний став №11,
роздільна дамба зимувальний став №12, роздільна дамба зимувальний став №13,
роздільна дамба зимувальний став №2, роздільна дамба зимувальний став №3, роз
дільна дамба зимувальний став №4, роздільна дамба зимувальний став №5, роздільна
дамба зимувальний став №6, роздільна дамба зимувальний став №7, роздільна дамба
зимувальний став №8, роздільна дамба зимувальний став №9, водопостачальний ка
нал (ВК-1) №84, водопостачальний канал (ВК-2) №85, водопостачальний канал (ВК-3)
№86, скидний канал (СК-1) №87, скидний канал (СК-2) №88, скидний канал (СК-3)
№89, центральний водопостачальний канал (ЦВК) №83, водовипуск №62 нагульного
ставу №5, водонапуск №61 нагульного ставу №5, контурна дамба нагульний став №5,
роздільна дамба нагульний став №5

вартість майна
максимально
мета
за незалежною можливий строк
використання
оцінкою, грн
оренди
1 506 510,00
2 роки 364 дні Для рибогоспо
дарської діяль
ності

25592421.15.ААЕЖАГ596; 25592421.15.ЧВБИВЧ349; Волинська область,
–
25592421.15.ЧВБИВЧ350; 25592421.15.ЧВБИВЧ217; Шацький р-н,
25592421.15.ЧВБИВЧ218; 25592421.15.ЧВБИВЧ370; в межах земель
25592421.15.ЧВБИВЧ371; 25592421.15.ЧВБИВЧ235; Піщанської сільської
25592421.15.ЧВБИВЧ236; 25592421.15.ЧВБИВЧ237; ради
25592421.15.ЧВБИВЧ2384 25592421.15.ЧВБИВЧ336;
25592421.15.ЧВБИВЧ337; 25592421.15.ЧВБИВЧ239;
25592421.15.ЧВБИВЧ240; 25592421.15.ЧВБИВЧ333;
25592421.15.ЧВБИВЧ334; 25592421.15.ЧВБИВЧ335;
25592421.15.ЧВБИВЧ219; 25592421.15.ЧВБИВЧ220;
25592421.15.ЧВБИВЧ366; 25592421.15.ЧВБИВЧ367;
25592421.15.ЧВБИВЧ221; 25592421.15.ЧВБИВЧ222;
25592421.15.ЧВБИВЧ368; 25592421.15.ЧВБИВЧ369;
25592421.15.ЧВБИВЧ223; 25592421.15.ЧВБИВЧ224;
25592421.15.ЧВБИВЧ225; 25592421.15.ЧВБИВЧ226;
25592421.15.ЧВБИВЧ356; 25592421.15.ЧВБИВЧ357;
25592421.15.ЧВБИВЧ358; 25592421.15.ЧВБИВЧ227;
25592421.15.ЧВБИВЧ228; 25592421.15.ЧВБИВЧ359;
25592421.15.ЧВБИВЧ361; 25592421.15.ЧВБИВЧ229;
25592421.15.ЧВБИВЧ230; 25592421.15.ЧВБИВЧ362;
25592421.15.ЧВБИВЧ363; 25592421.15.ЧВБИВЧ231;
25592421.15.ЧВБИВЧ232 25592421.15.ЧВБИВЧ364;
25592421.15.ЧВБИВЧ365; 25592421.15.ЧВБИВЧ233;
25592421.15.ЧВБИВЧ234; 25592421.15.ЧВБИВЧ241;
25592421.15.ЧВБИВЧ242; 25592421.15.ЧВБИВЧ338;
25592421.15.ЧВБИВЧ339; 25592421.15.ЧВБИВЧ340;
25592421.15.ЧВБИВЧ243; 25592421.15.ЧВБИВЧ244;
25592421.15.ЧВБИВЧ341; 25592421.15.ЧВБИВЧ342;
25592421.15.ЧВБИВЧ245; 25592421.15.ЧВБИВЧ246;
25592421.15.ЧВБИВЧ343; 25592421.15.ЧВБИВЧ344;
25592421.15.ЧВБИВЧ247; 25592421.15.ЧВБИВЧ248;
25592421.15.ЧВБИВЧ249; 25592421.15.ЧВБИВЧ250;
25592421.15.ЧВБИВЧ345; 25592421.15.ЧВБИВЧ346;
25592421.15.ЧВБИВЧ380; 25592421.15.ЧВБИВЧ381;
25592421.15.ЧВБИВЧ207; 25592421.15.ЧВБИВЧ208;
25592421.15.ЧВБИВЧ382; 25592421.15.ЧВБИВЧ383;
25592421.15.ЧВБИВЧ209; 25592421.15.ЧВБИВЧ210;
25592421.15.ЧВБИВЧ384; 25592421.15.ЧВБИВЧ385;
25592421.15.ЧВБИВЧ211; 25592421.15.ЧВБИВЧ212;
25592421.15.ЧВБИВЧ327; 25592421.15.ЧВБИВЧ328;
25592421.15.ЧВБИВЧ203; 25592421.15.ЧВБИВЧ204;
25592421.15.ЧВБИВЧ329; 25592421.15.ЧВБИВЧ330;
25592421.15.ЧВБИВЧ205; 25592421.15.ЧВБИВЧ206;
25592421.15.ЧВБИВЧ311; 25592421.15.ЧВБИВЧ313;
25592421.15.ЧВБИВЧ315; 25592421.15.ЧВБИВЧ317;
25592421.15.ЧВБИВЧ319; 25592421.15.ЧВБИВЧ321;
25592421.15.ЧВБИВЧ323; 25592421.15.ЧВБИВЧ325;
25592421.15.ЧВБИВЧ301; 25592421.15.ЧВБИВЧ303;
25592421.15.ЧВБИВЧ305; 25592421.15.ЧВБИВЧ307;
25592421.15.ЧВБИВЧ309; 25592421.15.ЧВБИВЧ302;
25592421.15.ЧВБИВЧ304; 25592421.15.ЧВБИВЧ306;
25592421.15.ЧВБИВЧ308; 25592421.15.ЧВБИВЧ310;
25592421.15.ЧВБИВЧ312; 25592421.15.ЧВБИВЧ314;
25592421.15.ЧВБИВЧ316; 25592421.15.ЧВБИВЧ318;
25592421.15.ЧВБИВЧ320; 25592421.15.ЧВБИВЧ322;
25592421.15.ЧВБИВЧ324; 25592421.15.ЧВБИВЧ326;
25592421.15.ЧВБИВЧ177; 25592421.15.ЧВБИВЧ195;
25592421.15.ЧВБИВЧ197; 25592421.15.ЧВБИВЧ199;
25592421.15.ЧВБИВЧ201; 25592421.15.ЧВБИВЧ179;
25592421.15.ЧВБИВЧ181; 25592421.15.ЧВБИВЧ183;
25592421.15.ЧВБИВЧ185; 25592421.15.ЧВБИВЧ187;
25592421.15.ЧВБИВЧ189; 25592421.15.ЧВБИВЧ191;
25592421.15.ЧВБИВЧ193; 25592421.15.ЧВБИВЧ178;
25592421.15.ЧВБИВЧ196; 25592421.15.ЧВБИВЧ198;
25592421.15.ЧВБИВЧ200; 25592421.15.ЧВБИВЧ202;
25592421.15.ЧВБИВЧ180; 25592421.15.ЧВБИВЧ182;
25592421.15.ЧВБИВЧ184; 25592421.15.ЧВБИВЧ186;
25592421.15.ЧВБИВЧ188; 25592421.15.ЧВБИВЧ190;
25592421.15.ЧВБИВЧ192; 25592421.15.ЧВБИВЧ194;
25592421.15.ЧВБИВЧ416; 25592421.15.ЧВБИВЧ417;
25592421.15.ЧВБИВЧ418; 25592421.15.ЧВБИВЧ419;
25592421.15.ЧВБИВЧ420; 25592421.15.ЧВБИВЧ421;
25592421.15.ЧВБИВЧ415; 25592421.15.ЧВБИВЧ347;
25592421.15.ЧВБИВЧ348; 25592421.15.ЧВБИВЧ215;
25592421.15.ЧВБИВЧ216
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
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна
максимально
пло
за незалежною можливий строк
мета використання
ща, м2
оцінкою, грн
оренди
1 Міністерство внутрішніх справ України
08671047, Павлоградський міський відділ ГУМВС України в Дніпропетров Частина даху
08671047.1.НБРЧШЮ091 м. Павлоград,
22,0
127 024,00
2 роки
Розміщення технічних засобів і антен операторів
ській області, м. Павлоград, вул. Шевченка, буд. 51
вул. Західнодон
11 місяців
телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мо
баська, 26а
більного) зв’язку, операторів та провайдерів телеко
мунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
2 Міністерство регіонального розвитку,
02497789, Державне підприємство «Дніпропетровський державний проек Нежитлове
–
м. Дніпро, вул.
15,93
144 521,00
2 роки
Розміщення офіса
будівництва та житлово-комунального
тний інститут житлового і цивільного будівництва, «Дніпроцивільпроект»,
вбудоване при
Січеславська На
11 місяців
господарства України
м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29, тел. 056-745-01-12
міщення
бережна, 29
3 Міністерство регіонального розвитку,
02497789, Державне підприємство «Дніпропетровський державний проек Нежитлове
–
м. Дніпро, вул.
15,93
144 521,00
2 роки
Розміщення офіса
будівництва та житлово-комунального
тний інститут житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект»,
вбудоване при
Січеславська На
11 місяців
господарства України
м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29, тел. 056-745-01-12
міщення
бережна, 29
4 Міністерство регіонального розвитку,
03328965, Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний ін Нежитлові вбудо 04653199.6.АААДЕБ668 м. Дніпро, вул. Ли
35,2
300 430,00
2 роки
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
будівництва та житлово-комунального
ститут «НДІпроетреконструкція», м. Дніпро, вул. Липинського, буд. 7,
вані приміщення
пинського, 7
11 місяців
підакцизної групи
господарства України
тел. 0562-38-32-62
5 Міністерство регіонального розвитку,
03328965, Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний ін Нежитлові вбудо 04653199.6.АААДЕБ668 м. Дніпро, вул. Ли
35,2
300 430,00
2 роки
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
будівництва та житлово-комунального
ститут «НДІпроетреконструкція», м. Дніпро, вул. Липинського, буд. 7,
вані приміщення
пинського, 7
11 місяців
підакцизної групи
господарства України
тел. 0562-38-32-62
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

Назва органу
управління

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

1 Національна поліція України 40108616, Головне управління Національної поліції в Київській області,
01601, м. Київ, вул. Володимирська, б.15
2 Міністерство економічного 00186192, Державне підприємство «Завод порошкової металургії»,
розвитку і торгівлі України 07400, Київська обл., м. Бровари, ( 044) 233- 68-11
3 Міністерство освіти і науки 33295449, ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних
України
ресурсів», 08152, Київська обл., м. Боярка, вул. Сільгосптехнікум, 30,

найменування
Нерухоме майно
Нерухоме майно
Нежитлові приміщення на пер
шому поверсі будівлі їдальні

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за
максимально
пло незалежною оцін можливий строк
реєстровий номер майна
місцезнаходження
2
ща, м
коюбез ПДВ, грн
оренди
39292197.39.АААДЕД854 Київська обл., м. Бровари,
105,0
691 000,00
2 роки
вул. Ярослава Мудрого, 24
11 місяців
–
Київська обл., м. Бровари,
145,17
468 500,00
2 роки
Промвузол,
7 місяців
–
Київська обл., м. Боярка, вул.
72,7
509 000,00
2 роки
Сільгосптехнікум, 30
11 місяців

мета використання
Розміщення буфету, що не здійснює про
даж товарів підакцизної групи
Розміщення столярного цеху
Розміщення торговельних об’єктів з про
дажу продовольчих товарів, крім товарів
підакцизної групи
Розміщення складу

4 Державне агентство водних 1033987, Бортницьке міжрайонне управління водного господарства
Частина асфальтованого май
01033987.1.АААБГВ313 Київська обл., м. Бориспіль,
150,0
200 300,00
2 роки
ресурсів України
ім. Гаркуші М. А., 02088, м. Київ, вул. Є. Харченка, 34, (044) 563-12-37 данчика біля будівлі складу ма
вул. Запорізька, 18
11 місяців
теріалів (інв. № 1013011451)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж максимально мож мета використання
місцезнаходження
площа, м2
ною оцінкою, грн
ливий строк оренди
1 Генеральна про 37867327, Прокуратура Кіровоградської області, 02910025, м. Кропивницький, Частина нежитлового приміщення на пер 02910025.1. ЕОКУОС026 м. Кропивницький, вул. Верхня
2,0
25 560,00
2 роки 364 дні
Розміщення
куратура України вул. Верхня Пермська, 4 тел. (0522) 22-88-31
шому поверсі адміністративної будівлі
Пермська, 4
банкомата
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
№
з/п

Назва органу
управління

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

№ 72 (1196)

найменування

реєстровий номер майна

5 вересня 2018 року

6

відомості
приватизації

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

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

найменування

1 Міністерство освіти 1127777, Одеський національний морський університет, 65029,
і науки України
м. Одеса, вул. Мечникова, 34

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, незалежною оцін
м2
кою, грн
–
м. Одеса, вул. Мечни
10,0
153 410,00
кова, 34

Невиділена частина приміщення на першо
му поверсі блока «А» та невиділена частина
приміщення на першому поверсі блока «Б»
адміністративно-аудиторного корпусу
2 Міністерство освіти 35178067, Одеська державна академія технічного регулювання та Нежитлові приміщення на 3-му поверху учбо
–
м. Одеса, вул. Спирідо
і науки України
якості, 65020, м. Одеса, вул. Кузнечна, 15
вого корпусу № 2
нівська, 13
3 Державне агентство 01037904, Державний регіональний проектно-вишукувальний
Нежитлове приміщення першого поверху чоти 01037904.1.ФОЛСОР001 м. Одеса, вул. Івана та
водних ресурсів
інститут «Укрпівдендіпроводгосп», 65078, м. Одеса, вул. Івана та риповерхової будівлі
Юрія Лип, 13
України
Юрія Лип, 13
4 Міністерство освіти 26134086, Одеський національний екологічний університет,
Частина коридору першого поверху будівлі
–
м. Одеса, вул. Львів
і науки України
65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15
навчально-лабораторного корпусу № 1
ська, 15

70,1

1 000 869,00

59,5

596 150,00

8,25

96 445,00

максимально
мета використання
можливий строк
оренди
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному
закладі
2 роки 11 місяців Розміщення випробувальної лабораторії
(інше використання нерухомого майна)
2 роки 11 місяців Здійснення проектних робот

2 роки 11 місяців Надання поліграфічних послуг, ксерокопію
вання та друку документів, продаж канце
лярської продукції
5 Міністерство інфра 01125672, ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»,
Нежитлове вбудоване приміщення другого по 01125672.2.РАЯИЮК1244 Одеська обл., м. Чорно
13,1
160 773,00
2 роки 11 місяців Розміщення транспортного підприємства з
структури України 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6
верху адміністративно-побутової будівлі
морськ, с. Бурлача Балка,
перевезення вантажів (здійснення експеди
вул. Північна, 4
торської діяльності)
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».
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна
максимально
загальна
мета використання
за незалежною можливий строк
площа, м2
оцінкою, грн
оренди
1 Міністерство освіти 02071180, Національний технічний університет «Харків
Нежитлові приміщення – кімн. № 0-50, кімн. № 0-51, № 0-52,
–
м. Харків, вул. Пуш
139,4
1 003 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здій
і науки України
ський політехнічний інститут», 61002, м. Харків, вул. Кир № 0-54, № IV у підвалі 5- поверхової будівлі гуртожитку № 1,
кінська, 79
снює проектні, проектно-вишукувальні, проектнопичова, 2, тел. (057) 707-66-00
літ. «Б-5», інв. № 10132000001, що є пам’яткою архітектури
конструкторські роботи
2 Міністерство освіти 02071180, Національний технічний університет «Харків
Нежитлові приміщення – кімн. з № 0-31 до № 0-49 включно,
–
м. Харків, вул. Пуш
319,5
2 299 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здій
і науки України
ський політехнічний інститут», 61002, м. Харків, вул. Кир № 0-53, № III у підвалі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 1,
кінська, 79
снює проектні, проектно-вишукувальні, проектнопичова, 2, тел. (057) 707-66-00
літ. «Б-5», інв. № 10132000001, що є пам’яткою архітектури
конструкторські роботи
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий
місцезнаходження
номер майна

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна
максимально
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
пло
за незалежною можливий строк
ща, м2
оцінкою, грн
оренди
1 Міністерство освіти і
02070803, Донецький національний університет імені Василя Стуса;
Приміщення на четвертому поверсі лабо
–
вул. Свободи, 36,
23,3
103 394,0
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
науки України
вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021, тел. (0432) 50-89-30
раторного корпусу
м. Хмельницький, 29000
2 Міністерство юстиціі
08564794, Державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор»,
Приміщення (по техпаспорту прим. № 7, 08564794.1.МТЛДПО057 вул. Кам’янецька, 39,
83,2
113 625,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з
Украіни
вул. Кам’янецька, 39, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 65-61-84
№ 8, № 9) у будівлі продовольчого складу
м. Хмельницький, 29013
продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи
3 Міністерство освіти і
02070803, Донецький національний університет імені Василя Стуса,
Приміщення (кімн. № 124) на четвертому
–
вул. Свободи, 36,
40,48
179 630,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
науки України
вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021, тел. (0432) 50-89-30
поверсі лабораторного корпусу
м. Хмельницький, 29000
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за максималь
найменування
місцезнаходження
мета використання
пло
незалежною оцін но можливий
ща, м2
кою, грн
строк оренди
1 Міністерство охорони 01994089, Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», Нерухоме майно – нежитлові приміщення на
–
м. Київ, вул. Шолу
49,9
1 002 082,00
2 роки
Розміщення Благодійної організації на площі, що не
здоров’я України
01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1, (044) 236-69-42
1-му поверсі будівлі, корпус № 14
денка, 10
станом на
11 місяців використовується для провадження підприємницької
31.07.2018
діяльності
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий
номер майна

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 4

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 17.08.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових
експертиз» щодо визначення вартості об’єкта державної власності
малої приватизації, окремого майна – виробничої будівлі складу № 1
літ. «А» загальною площею 94,0 м2 за адресою: 23536, Вінницька обл.,
Шаргородський р-н, с. Рахни Лісові, вул. Макаренка, 32а, що перебуває на балансі Вінницької філії ПАТ «Укртелеком», з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки –
10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2480 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД
щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – виробничої будівлі складу № 2 літ. «А»
з тамбуром літ. «а» загальною площею 65,3 м2 та будівлі сторожової будки літ. «Б» загальною площею 7,7 м2 за адресою: 23536,
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Рахни Лісові, вул. Центральна,
121, що перебувають на балансі Вінницької філії ПАТ «Укртелеком»,
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання
послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 2800 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки державного майна, що відбувся 16.08.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
визнано Волинську торгово-промислову палату для проведення
незалежної оцінки:
нежитлове приміщення – гараж, літер «Б-1», загальною площею
39,5 м2 за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський,
вул. Олени Хохол, 22, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Волинській області, мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації; вартість виконання робіт з оцінки –
1980,00 грн, строк виконання робіт з оцінки 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, оголошених на 03.08.2018
Керуючись вимогами Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ № 2075 від
31.12.2015 р. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 р за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16 січня 2018
року № 47), рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності
(протокол засідання від 03.08.2018) надає інформацію:
І. Про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
оголошеного на 03.08.2018, по таких об’єктах:
1. ФОП Лемза Ірина Валеріївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху адміністративної будівлі (інв. № 10310003) загальною площею 61,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний
сервісний центр МВС України в Одеській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5. Мета прове-
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дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. 4200,00 грн,
10 календарних днів.
2. ФОП Лемза Ірина Валеріївна.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення другого
поверху будівлі загальною площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр в Одеській
області. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка
Корольова, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 3200,00 грн, 10 календарних днів.
3. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчука В. Ф.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового прим. на 1-му поверсі
гуртожитку № 6, частина нежитлового прим. гуртожитку № 7, частина нежитлового прим. на 1-му поверсі гуртожитку № 4, загальною
площею 6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, 11в, 11а, пров. Шампанський, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 5000,00 грн, 7 календарних днів.
4. ФОП Лемза Ірина Валеріївна.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на першому поверсі будівлі спорткомплексу, інв. № 122288,
загальною площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Шампанський, 11/а-1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
3 100,00 грн, 10 календарних днів.
5. ПП «АРКАДА ЮГ», керівник – Благодарний В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі
будівлі учбового корпусу № 3 загальною площею 152,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. 4250 грн, 5 календарних днів.
6. ФОП Лемза Ірина Валеріївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі учбового корпусу № 4 загальною площею 2 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Одеса,
просп. Шевченка, 1а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. 3 100,00 грн, 7 календарних днів.
7. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник –
Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху чотириповерхової будівлі заводоуправління загальною площею 22,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський
морський торговельний порт». Місцезнаходження об'єкта оцінки:
м. Одеса, вул. М. Гефта, 3. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 3 800,00 грн, 10 календарних днів.
8. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го
поверху будівлі поліклініки № 1 (блок «Б») загальною площею 2 м2.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Іллічівська
басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони
здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 4 800,00 грн, 7 календарних днів.
9. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на технічному поверсі адмінбудинку загальною площею 9 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівський морський торговельний порт. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська область, м. Іллічівськ, пл. Праці, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. 3 950 грн, 5 календарних днів.
10. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 20 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Семінарська, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3 950 грн,
5 календарних днів.
11. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху головного корпусу загальною площею 12 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 99.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
3 950 грн, 5 календарних днів.
12. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В.
Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля першого поверху в триповерховій будівлі учбово-лабораторного корпусу
№ 2 загальною площею 16 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська держана академія будівництва та архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
3 950 грн, 5 календарних днів.
13. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі учбового корпусу та частина підсобного приміщення під
сходами на першому поверсі учбового корпусу (літ. А) загальною
площею 66 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 4 250 грн,
5 календарних днів.
ІІ. По об’єкту: нежитлове приміщення адміністративної будівлі загальною площею 31,2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська область, м. Балта,
вул. Богданюка, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
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замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): червень – липень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Балтська міська рада Одеської
області (код за ЄДРПОУ 4056954); тел. (04866) 2-30-96, конкурс з
відбору СОД не відбувся, у зв’язку із відсутністю претендентів (не
надійшло жодної заяви, або надійшла лише одна заява від одного
претендента). Голова Комісії з відбору СОД прийняв рішення щодо
повторного оголошення конкурсу СОД. Дата оголошення буде визначена додатково.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для надання послуг з оцінки майна,
що відбувся 14.08.2018
Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями конкурсів визнано:
СП «Західно-Український Експертно-Консультативний Центр» на
кран козловий в.п. 125 тн (інвентарний номер 1059, реєстровий номер
20588716.8.САГХГУ097, адреса місцезнаходження: 60232, Україна,
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Василівка), який в процесі
приватизації (корпоратизації) не увійшов до статутного (складеного)
капіталу ПрАТ «Укргідроенерго» та перебуває на балансі філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго». Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання
робіт: 1 450,00 гривень та 5 календарних днів;
ФОП Міцевич Любов Дмитрівна на вбудоване приміщення (1-116)
площею 11,0 м2 на першому поверсі адміністративного будинку (літ.
А) за адресою: Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Центральна,
108, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України в оперативному управлінні (користуванні) Новоселицької ОДПІ
ГУ ДФС у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача
в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 2000,00 гривень та 5
календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 17.08.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 11 – № 14 (38,3 м2, част. 20 (4,5 м2) загальною
площею 42,8 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що
перебувають на балансі Управління соціального захисту населення
Ямпільської райдержадміністрації, за адресою: 24500, Вінницька
обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Замкова, 88, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2350 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (част. № 1 – 3,63 м2, № 5 – 12,1 м2) загальною площею 15,73 м2
на 11-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають
на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області,
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2000 грн;
по об’єкту оренди – нежитловому вбудованому приміщенню № 46
площею 40,6 м2 на 2-му поверсі адміністративного будинку (літ. А),
що перебуває на балансі Калинівського районного центру зайнятості,
за адресою: 22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка,
вул. В. Нестерчука, 43а, конкурс не відбувся;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 302 – 12,4 м2, № 326 – 16,8 м2, загальною площею
29,2 м2 на 2-му поверсі адміністративної будівлі що перебувають на
балансі філії «Вінницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68 (б/н за даними БТІ), з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1960 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – гідротехнічних споруд:
земляна низьконапірна дамба (гребля); водовипуск (шахтний водоскид, суміщений з донним водовипуском), що не увійшли до статутного
(складеного) капіталу СВАТ «Жовтень» та перебувають на позабалансовому рахунку Бруслинівської сільської ради, за адресою: Вінницька
обл., Літинський р-н, в межах с. Бруслинів, вул. Миколи Короля, б/н, з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4500 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – гідротехнічних споруд: гребля земляна, А
(інв. № 1158), за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці,
пров. Набережний (провулок Щорса), 30; дамби контурні 1-4 ставів
(інв. № 1159), в заплаві р Краснянка, в т. ч: контурна дамба № 1, А;
контурна дамба № 2, Б; контурна дамба № 3, В; контурна дамба № 4,
Г, за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (провулок Щорса), 35; наповнюючий канал, А (інв. № 1160);
за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 38;
підпірні споруди наповнюючого каналу (інв. № 1161), розміщені в
заплаві р. Краснянка, , в т. ч: підпірна споруда № 1, І; підпірна споруда
№ 2, ІІ; підпірна споруда № 3, ІІІ за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 39;
дамби земельні зимувальних ставів № 1-6 (інв. № 1162), розміщені
в заплаві р. Краснянка, в т. ч: дамба земляна № 1, А; дамба земляна
№ 2, Б; дамба земляна № 3, В; дамба земляна № 4, Г; дамба земляна
№ 5, Д; дамба земляна № 6, Е; дамба земляна № 7, Є; дамба земляна
№ 8, Ж; дамба земляна № 9, З, за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 32;
дамби земляні зимувальних ставів № 1-8 (інв. № 1163), розміщені
в заплаві р. Краснянка, в т. ч: дамба земляна № 1, А; дамба земляна
№ 2, Б; дамба земляна № 3, В; дамба земляна № 4, Г; дамба земляна
№ 5, Д; дамба земляна № 6, Е; дамба земляна № 7, Є; дамба земляна
№ 8, Ж; дамба земляна № 9, З, за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 33;
дамби земельні нерестових ставів № 1-15 (інв. № 1164), розміщені
в заплаві р. Краснянка, в т. ч: дамба земляна № 1, А; дамба земляна
№ 2, Б; дамба земляна № 3, В; дамба земляна № 4, Г; дамба земляна
№ 5, Д; дамба земляна № 6, Е; дамба земляна № 7,Є;
дамба земляна № 8, Ж; дамба земляна № 9, З; дамба земляна
№ 10, И; дамба земляна № 11, І; дамба земляна № 12, Ї; дамба земляна № 13, Й; дамба земляна № 14, К; дамба земляна № 15, Л, за
адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 34;
дамба огороджувальна водозабезпечувального ставу (інв.
№ 1165), у т. ч: дамба огороджувальна, А; верховинна споруда, І, за
адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 31;
шахтний водоскид, І, водозабезпечувального ставу (інв. № 1166)
за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 40;
донний водоспуск, І (інв. № 1167), за адресою: Вінницька обл.,
Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 36;
водовипуск в/с 1-2 (інв. № 1168), в т. ч: водовипуск, 1; водовипуск,
2, за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 23;
водовипуск в/с 1-2 (інв. № 1169), в т. ч: водовипуск, 1; водовипуск,
2, за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 24;
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водонапуски зимувальних ставів № 1-6 (інв. № 1170), розміщені
в заплаві р. Краснянка , в т. ч: водонапуск, 1; водонапуск, 2; водонапуск, 3; водонапуск, 4; водонапуск, 5; водонапуск, 6, за адресою:
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров.
Щорса), 28;
водовипуски зимувальних ставів № 1-6 (інв. № 1171), розміщені
в заплаві р. Краснянка, в т. ч: водовипуск, 1; водовипуск, 2; водовипуск, 3; водовипуск, 4; водовипуск, 5; водовипуск, 6, за адресою:
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров.
Щорса), 25;
водовипуски маточних ставів № 1-8 (інв. № 1172), розміщені в заплаві р. Краснянка, в т. ч: водовипуск, 1; водовипуск, 2; водовипуск,
3; водовипуск, 4; водовипуск, 5; водовипуск, 6; водовипуск, 7; водовипуск, 8, за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 26;
водовипуски маточних ставів 1-8 (інв. №1173), розміщені в заплаві
р.Краснянка, в т.ч: водовипуск, 1; водовипуск, 2; водовипуск, 3; водовипуск, 4; водовипуск, 5; водовипуск, 6; водовипуск, 7; водовипуск,
8, за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Івонівці, провулок
Набережний (провулок Щорса), 27;
водовипуски та водонапуски нерестових ставів № 1-5 (інв.
№ 1174), розміщені в заплаві р. Краснянка, в т. ч: водонапуски, 1-3;
водонапуски, 4-5; водонапуски 6-8; водонапуски 9-11; водонапуски,
12-15; водовипуск, 1; водовипуск, 2; водовипуск, 3; водовипуск, 4;
водовипуск, 5, за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 29;
донні водонапуски карантинних ставів (інв. № 1175), в т. ч: водонапуск № 1, І, водонапуск № 2, ІІ, за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці, пров. Набережний (пров. Щорса), 37, з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 8900 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 15.08.2018
1. Нежитлове приміщення загальною площею 11,8 м2 на другому поверсі будівлі, Львівська обл., м. Буськ, вул. Львівська, 75. Мета
оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт –
3 к/д. Вартість робіт – 2 180 грн.
2. Нежитлове приміщення загальною площею 28,4 м2 на другому
поверсі Звіринецької брами, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, пл. Вічева, 2. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 499 грн.
3. Нежитлові приміщення (№ 56, № 58– 64) загальною площею
286,8 м2 на другому поверсі нової частини триповерхового адміністративного корпусу, м. Львів, вул. Богомольця, 9. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 998 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності на об’єкти оренди, що відбулися 14.08.2018
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Нежитлові приміщення – кімн. № 13, 14 на
Визначен 2 000/3 ТОВ «Експертцокольному поверсі 9-поверхової будівлі гур
ня вартості
інжиніринг
тожитку № 12, літ. «А-9-10» загальною площею об’єкта
сервіс»
2
41,5 м за адресою: м. Харків, пров. Електроін оренди
струментальний, 6б, що перебувають на балансі з метою
передачі в
студентського містечка Національного аеро
космічного університету ім. М. Є. Жуковського оренду
«Харківський авіаційний інститут», 23912896,
тел. (057) 788-46-86
Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4 в одно
Визначен 2 400/3 ФОП
поверховій будівлі бази дослідників площею
ня вартості
Сорокіна І. М.
2
170,5 м , літ. «Б-1» та кімн. № 1, 2, 3, 4 в одно об’єкта
оренди
поверховій будівлі бази дослідників площею
з метою
174,6 м2, літ. «В-1», інв. № 4, загальна площа
2
передачі в
об’єкта – 345,1 м за адресою: м. Харків,
вул. Примирівська, 1, що перебувають на балан оренду
сі ДПВ НДІ «Укренергомережпроект», 00114092,
тел. (057) 759-96-26
Частина нежитлового приміщення: частина
Визначен 1 800/3 ТОВ
кімнати № 49 у підвалі триповерхової будівлі
ня вартості
«Північнонавчального корпусу (інв. № 10314094, літ.
об’єкта з
східна кон
2
А-5) загальною площею 2,0 м за адресою:
метою про
салтингова
група»
м. Харків, вул. Сумська, 18/20, що перебуває на довження
балансі Харківського радіотехнічного технікуму, договору
оренди
21188157, тел. 731-17-11
Частина нежитлового приміщення вестибюлю
Визначен 1 800/3 ТОВ «Північнона 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку ня вартості
східна кон
№ 1 «Гігант» (літ. Б-5) загальною площею 2,0 м2 об’єкта з
салтингова
група»
за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що метою про
перебуває на балансі Національного технічного довження
університету «Харківський політехнічний інсти договору
оренди
тут», 02071180, тел. 707-66-00
Нежитлові приміщення – кімн. № 29, 30, 31,
Визначен 2 400/4 ТОВ «Оціночна
32, 33, 34, 35, 36, V на першому поверсі (ліва
ня вартості
компанія Аргу
сторона) 9-поверхової будівлі гуртожитку № 2, об’єкта
мент»
інв. № 101320010, реєстровий № 30036001.14. оренди
АААДДЛ746, літ. «А-9», загальною площею
з метою
108,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців передачі в
Широнінців, 39, що перебувають на балансі Хар оренду
ківської державної академії культури, 30036001,
тел. (057) 731-24-83, 731-51-05
Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5,
Визначен 2 950/3 ТОВ «Експерт6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 одноповерхової будівлі
ня вартості
інжиніринг
корпусу № 3 (інв. № 99003, обліковується в
об’єкта з
сервіс»
Єдиному реєстрі об’єктів державної власності за метою про
реєстровим № МПВАДО004) загальною площею довження
667,84 м2 за адресою: м. Харків, вул. Григорія
договору
Рудика, 8, що перебуває на балансі Державного оренди
науково-виробничого підприємства «Об’єднання
Комунар», 14308730, тел. 707-01-72
Частина стіни технологічної надбудови покрівлі Визначен 2 020/3 ТОВ
(1,0 м2) та частина покрівлі (2,0 м2) № ILI за
ня вартості
Інвестиційноконсалтингова
технічним паспортом 6-поверхової будівлі, інв. об’єкта з
метою про
компанія
№31734, літ. «Е-6», реєстровий номер майна
довження
«Проконсул»
08597026.3.ЖЖАИКУ108, загальною площею
3,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський договору
оренди
шлях, 20, що перебуває на балансі Управління
поліції охорони в Харківській області, 40108955,
тел. 768-08-06
Нежитлове приміщення – частина
Визначен 2 400/4 ТОВ «Оціночна
кімн. № 50 (вестибуль) на першому по
ня вартості
компанія Аргу
версі 4-поверхового головного учбового
об’єкта
мент»
корпусу № 1, інв. № 0004530, реєстровий
оренди
№00493758.1.БЕШСНП7581, літ. «А-4», загаль з метою
ною площею 8,0 м2 за адресою: Харківська обл., передачі в
Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Ака оренду
демічна, 1, що перебуває на балансі Харківської
державної зооветеринарної академії, 00493758,
тел. (057) 635-75-31

Продовження таблиці

№
з/п

9
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16

Вар
тістьро
біт, грн/
Найменування об’єкта оцінки,
Мета про строк Переможець
площа, місцезнаходження,
ведення
вико
конкурсу
балансоутримувач
оцінки
нання,
кален
дарних
днів
Частина нежитлового приміщення (фойє) 1-го
Визначен 1 900/3 ФОП Сорокіна
поверху 5-поверхового навчального корпусу
ня вартості
І. М.
(інв. № 10314095, літ. А-5, пам’ятка архітек
об’єкта з
тури) загальною площею 8,0 м2 за адресою:
метою про
м. Харків, вул. Сумська, 18/20, що перебуває на довження
балансі Харківського радіотехнічного технікуму, договору
оренди
21188157, тел. (057) 731-32-38
Нежитлові приміщення кімн. № 10, 14 на першо Визначен 1 950/4 ТОВ «Оціночна
му поверсі одноповерхової допоміжної будівлі
ня вартості
компанія Аргу
(інв. № 10310005) загальною площею 58,2 м2
об’єкта з
мент»
за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 20а, що метою про
перебувають на балансі Державного навчального довження
закладу «Регіональний механіко-технологічний договору
оренди
центр професійної освіти Харківської області»,
02547783, тел. 713-66-90
Ділянка покрівлі 9-поверхового гуртожитку (інв. Визначен 2 200/4 ФОП Мокров
№ 10310001) загальною площею 16,0 м2 за
ня вартості
О. П.
адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 22/39а, об’єкта з
що перебуває на балансі Харківського державно метою про
го автомобільно-дорожнього коледжу, 03450749, довження
договору
тел. 337-84-07
оренди
Нежитлове приміщення – частина холу на 1-му Визначен 1 800/3 ТОВ «Північноповерсі 6-поверхової нежитлової будівлі (літ.
ня вартості
східна кон
«А-6»), загальною площею 1,0 м2 за адресою:
об’єкта з
салтингова
група»
м. Харків, просп. Московський, 75, що перебуває метою про
на балансі Харківського регіонального інституту довження
договору
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові Украї оренди
ни, 23322597, тел. 732-31-98
Нежитлове приміщення № 14 (згідно з тех
Визначен 2 000/3 ТОВ «Експертпаспортом) на першому поверсі 2-поверхової
ня вартості
інжиніринг
2
бойлерної, літ. «АА-2» загальною площею 22,2 м об’єкта
сервіс»
за адресою: м. Харків, вул. Лелюківська, 1, що оренди
перебуває на балансі Державного підприємства з метою
передачі в
«Підприємство ДКВС України (№ 12)»
оренду
Частина нежитлового приміщення вестибуля
Визначен 1 800/3 ТОВ «Північнона 1-му поверсі триповерхової будівлі учбового ня вартості
східна кон
корпусу (інв. № 103289627) загальною площею об’єкта з
салтингова
2,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Москов
метою про
група»
ський, 45, що перебуває на балансі Харківського довження
національного технічного університету сільського договору
оренди
господарства ім. Петра Василенка
Частина переходу – кімн. V на другому поверсі Визначен 1 840/3 ФОП Сорокіна
7-поверхового учбового-лабораторного корпусу ня вартості
І. М.
МЕТ (інв. 103000011, літ. «Е-7») загальною пло об’єкта з
щею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, узв. Куликів метою про
ський, 12, що перебуває на балансі Харківського довження
національного університету міського господар договору
ства ім. О. М. Бекетова
оренди
Частина холу – кімн. 2 на другому повер
Визначен 1 840/3 ФОП Сорокіна
сі 6-поверхового головного учбового корпусу
ня вартості
І. М.
(інв. 103000009, літ. «Б1-6») загальною площею об’єкта з
2
1,0 м за адресою: м. Харків, узв. Куликівський, метою про
12, що перебуває на балансі Харківського на
довження
ціонального університету міського господарства договору
ім. О. М. Бекетова
оренди

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 17.08.2018
По об’єкту: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
330,1 м2 (ауд. № 301, 313, 314, 403, 404, 405, 411, 412) у будівлі навчального корпусу № 3, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька/
просп. Ушакова, 2/ 19, конкурс не проводився у зв’язку з отриманням
листа від Міністерства освіти та науки України щодо відмови у наданні
згоди на укладення договору оренди на вищезазначений об’єкт.
По об’єкту: вбудоване нежитлове приміщення другого поверху
(ауд. № 208) загальною площею 38,6 м2 у будівлі навчального корпусу № 3, що перебуває на балансі Херсонської державної морської
академії, за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька/просп. Ушакова, 2/19, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
2 160 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
По об’єкту: вбудовані нежитлові приміщення (ауд. № 201, 202,
203, 212, 213) загальною площею 158,31 м2 в будівлі навчального
корпусу № 3, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька/ просп.
Ушакова, 2/ 19, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 900 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
По об’єкту: вбудовані нежитлові приміщення (ауд. № 107, 207,
209, 210, 211, 302, 303) загальною площею 286,9 м2 в будівлі навчального корпусу № 3, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька/
просп. Ушакова, 2/19, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 2 160 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
По об’єкту: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
16,1 м2 на третьому поверсі навчального корпусу № 4, що перебуває
на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою:
м. Херсон, вул. Небесної сотні, 25, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
По об’єкту: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
11,4 м2 в будівлі складу, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20,
переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 160 грн. Строк
виконання робіт – 3 дні.
По об’єкту: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
10,0 м2 в підвалі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі
Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон,
просп. Ушакова, 20, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, проведених 16.08.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 40,48 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 3,68 м2) на четвертому поверсі лабораторного корпусу, що обліковується на балансі Донецького національного університету ім. Василя Стуса, за адресою: вул. Свободи, 36,
м. Хмельницький визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість надання
послуг з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів.
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2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 23,3 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 6,3 м2) на четвертому поверсі лабораторного корпусу, що обліковується на балансі Донецького національного університету ім. Василя Стуса, за адресою: вул. Свободи, 36,
м. Хмельницький визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн (без урахування ПДВ), строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 83,2 м2 (по техпаспорту
прим. № 7 – 33,2 м2, прим. № 8 – 32,4 м2, прим. № 9 – 17,6 м2) у будівлі
продовольчого складу, що обліковується на балансі Державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор», за адресою: вул. Кам’янецька,
39, м. Хмельницький, визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 4 календарні дні.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина тамбура площею 2,0 м2 на першому поверсі
будівлі навчального корпусу, що обліковується на балансі Шепетівського професійного ліцею, за адресою: просп. Миру, 23, м. Шепетівка, Хмельницька обл. визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 300,00 грн (без урахування ПДВ), строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 27.08.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових
вбудованих приміщень: на 2-му поверсі складу (літ. В) (№ 2 – № 9
у приміщенні № 5 за даними БТІ), площею 43,3 м2; на 2-му поверсі
спорткомплексу-складу (літ. Г) (№ 4 за даними БТІ), площею 203,8 м2,
загальною площею 247,1 м2, що перебувають на балансі Державної
екологічної інспекції у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця,
вул. 600-річчя, 19, з метою продовження строку дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового
вбудованого приміщення № 30 площею 6,0 м2 на 2-му поверсі адмінбудинку (літ. А), що перебуває на балансі Державної фіскальної
служби України, користувач – Гайсинська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області,
за адресою: 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, пл.
Миру, 5, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2350 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну
щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 2 площею 17,7 м2 у прим. № 6 одноповерхового
блоку допоміжних цехів з підвалом (літ. М), що перебуває на балансі
ДП «Вінницький завод «Кристал», за адресою: м. Вінниця, вул. 600річчя, 21, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну
щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого
приміщення № 6 площею 36,2 м2 на 3-му поверсі адміністративнопобутового корпусу (літ. А), що перебуває на балансі ДНВП «Пошук», за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка,
20, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 18 – № 53 загальною площею 1 470,3 м2 на 4-му поверсі
навчального корпусу № 1, що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: м. Вінниця,
вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 9, з метою укладення договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1950 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки державного майна, що відбувся 28.08.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки:
частина учбово-лабораторного корпусу (приміщення з № 1 до
№ 251) (літер В-3) площею 49,8 м2 (кабінет № 203) за адресою: 43018,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська,75, що обліковується на балансі Луцького національного технічного університету, визнано ФОП
Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1760,0 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів;
будівля районного центру зайнятості загальною площею 130,5 м2
за адресою: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Бондаренка,
49, що обліковується на балансі управління соціального захисту населення Любешівської районної державної адміністрації, визнано
ФОП Рак А. А., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 3 575,0 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 28.08.2018
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі,
що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Донецькій
області (код за ЄДРПОУ 40109189), за адресою: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Вчительська, б. 47. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр «ЕКСКОН», вартість
послуг з оцінки – 2 390 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 14.08.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Шанін Василь Михайлович по об’єкту: нежитлове приміщення площею 158,3 м2 штампувального цеху, що перебуває на балансі
ДП «Коростишівський завод «Реммашторф», за адресою: Житомирська обл., м.Коростишів, 19-та буддільниця (вартість виконання –
1750,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведен-
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ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 62,8 м2 побутової будівлі з майстернями
(літ. А), що перебуває на балансі Головного управління Національної
поліції в Житомирській області, за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 35 (вартість виконання – 1450,00 грн, строк виконання – 3
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
ФОП Венгловський Роман Адольфович по об’єкту: частина площадки з асфальтовим покриттям площею 20,0 м2, що перебуває на
балансі Житомирського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: м. Житомир, просп. Незалежності, 55а (вартість
виконання – 1500,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Музичук Петро Олександрович по об’єкту: нежитлові приміщення площею 223,9 м2 будівлі складу (літ. Д), що перебуває на
балансі ДП «Поліськгеодезкартографія», за адресою: м. Житомир,
вул. Монтана, 18 (вартість виконання – 1550,00 грн, строк виконання – 3 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 14.08.2018
Для проведення незалежної оцінки:
вигородженої частини вестибуля (поз. 69) площею 132,51 м2 першого поверху будівлі студентського гуртожитку, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 12 з
метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200 грн, термін виконання – 5 днів;
частини бетонної площадки площею 160,0 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Сергія Мартина, 3 з
метою укладання договору оренди, переможцем визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Абдумананова Б. В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1 650 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих приміщень (поз. 6-10 за планом) загальною площею
42,4 м2 першого поверху нежитлової будівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Берегово, пл. Кошута, 1 з метою
продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість послуг з
оцінки – 2 312 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 23.08.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцями визнано:
1. ФОП Жуган Віра Станіславівна на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди: вбудованих в перший поверх будівлі навчального корпусу № 1 нежитлових приміщень (Літ. Ааа1, прим. № 152,
№ 153, № 154) загальною площею 34,1 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, буд. 4. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський державний педагогічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки –
3 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору.
2. ТОВ «Южтрансінвест» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: 1/4 частини радіощогли (інв. № 10440030) та нежитлового приміщення № 12 загальною площею 10,1 м2 будівлі ремонтно-механічної
майстерні (Літ. Ж-1), реєстровий номер 01034359.98.ЖГИУДР084.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський р-н,
c. Новоданилівка, вул. Леніна, 22/1. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки ля розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Якимівське міжрайонне управління водного господарства Запорізького обласного управління водних ресурсів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 700 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
3. ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з
оцінки об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення № 63 загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі семиповерхової будівлі
(Літ. А-7), реєстровий № 8592187.1.ТГЧЮБР107. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 29.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ГУМВС
України в Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 300 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору.
4. ФОП Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди: нежитлових приміщень № 90, № 89, № 88а, № 88
загальною площею 56,0 м2 першого поверху учбового корпусу № 2 –
гуртожитку (літера Е-6, реєстровий номер 05402565.3.ТМЯВЖЮ026).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. НемировичаДанченка/Гастелло,71/46. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний коледж Запорізької
державної інженерної академії. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 700 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору.
5. ТОВ «Майно та право» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 1-17, загальною площею 11,03 м2
другого поверху адміністративної будівлі (Літ. А-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Приазовський р-н, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладання договору оренди. Балансоутримувач майна: Приморське об’єднання управління Пенсійного фонду України в
Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 940 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
6. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт
з оцінки об’єкта оренди: приміщень з № 1 до № 4 включно загальною площею 154,0 м2 будівлі складу № 8, що перебуває в побутовотехнічній зоні аеродрому (№ 54 за генеральним планом). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 13. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди, укладеного ДП «Українська авіаційна транспортна компанія»
з ФОП Попенком Олексієм Вікторовичем за погодженням регіональним відділенням розміру орендної плати. Балансоутримувач майна:
ДП «Українська авіаційна транспортна компанія». Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Утеченко
тел. (044) 200-35-01, 200-36-58

7. ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання
робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень з № 224 до
№ 235 включно загальною площею 545,7 м2 другого поверху будівлі (Літ. АА'). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Свободи/вул. 12 Грудня, 2/13. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський економіко-гуманітарний коледж
Бердянського державного педагогічного університету. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 200 грн, строк виконання робіт з оцінки –
4 календарних дні від дати підписання договору.
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності на виконання робіт
з оцінки об’єкта оренди: державного нерухомого майна загальною
площе 3211,80 м2, що перебуває на балансі ВП «Запорізька атомна
електростанція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом», а саме:
вбудованих нежитлових приміщень № 105/1, № 105/2, № 105/3
площею 55,9 м2, частини приміщення № 105 площею 18,0 м2, частин
приміщень № 100/1, № 102, № 108, № 108/1 площею 2,2 м2 загальною
площею 76,1 м2 першого поверху виробничого будинку НТЦ корпусу
А (Літ. зЯ-1, зЯ-2), інв. № 180/1/677, за адресою: Запорізька обл.,
м. Енергодар, вул. Промислова, 133;
вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 1 532,3 м2
будівлі їдальні 18 на 550 місць (Літ. 2О-2), інв. № 300/1/675, у складі: приміщення № 3 площею 49,3 м2, частини приміщення № 4, площею 111,3 м2, приміщень з № 5 до № 11 включно, № 15, № 19, № 20,
№ 21, з № 30 до № 40 включно, з № 43 до № 49 включно, № 51 № 59
загальною площею 644,1 м2 першого поверху, частини приміщення
№ 74 площею 84,2 м2, приміщень № 75, № 76, № 79, № 80, з № 82
до № 84 включно, з № 86 до № 90 включно, № 94, № 95, з № 97 до
№ 101 включно, загальною площею 649,3 м2, другого поверху; частин
приміщень загального користування № 14, № 16, № 17, з № 22 до
№ 24 включно, № 26, № 27, № 29, № 41, № 42, № І першого поверху
та частин приміщень № 78, № 81, № 85, № 93 другого поверху загальною площею 238,9 м2 за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Промислова, 133;
вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 1 391,5 м2,
будівлі їдальні 11 на 300 місць (Літ. 2Ц-2), інв. № 980/1/676, у складі:
приміщень з № 2 до № 13 включно, № 20, загальною площею 165,6 м2
підвалу; приміщень № 102, № 102-1, з № 109 до № 111 включно,
частини приміщення № 112, площею 57,8 м2, приміщень з № 113 до
№ 116 включно, № 118, № 119, № 121, № 122, з № 124 до № 128
включно, № 130, № 131, № 134, з № 136 до № 138 включно, № 145,
№ 146, загальною площею 543,8 м2 першого поверху; частини приміщення № 209 площею 3,5 м2 приміщень з № 210 до № 220 включно,
№ 223, № 224, № 224-1, № 224-2, № 225, № 225-1, № 227, № 229,
загальною площею 517,7 м2, другого поверху; частин приміщень загального користування з № 15 до № 17-1 включно, № 18, № 21 підвалу; приміщень № 103, № 120, № 120-1, № 123, № 129, № 129-1,
№ 132, № 132-1, № 133, № 133-1, № 140, № 142 з № 143 по № 143-5
включно, з № 147 до № 149 включно першого поверху; приміщень
№ 221, № 222, № 228 другого поверху, загальною площею 164,4 м2
за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133;
вбудованих нежитлових приміщень № 116-2, № 116-3 площею
17,6 м2, частин приміщення № 116-1, площею 18,0 м2, частин приміщень № 109-1, № 109-2, № 118, № 119, площею 2,5 м2, загальною
площею 38,1 м2, першого поверху службово-побутового корпусу (нов.
бази ВКО) (літ. А-3), інв. № 5175/1/680, за адресою: Запорізька обл.,
м. Енергодар, вул. Промислова, 122;
вбудованого нежитлового приміщення № 2-8 площею 34,6 м2,
частин приміщення № 2-12 площею 18,0 м2 другого поверху; частин
приміщень № 1-1, № 1-2, № 1-І, № 1-5 першого поверху, приміщень
№ 2-І, № 2-5 другого поверху площею 6,2 м2, загальною площею
58,8 м2, столової (літ. Л-2), інв. № 5274/1/679, за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 61;
вбудованих нежитлових приміщень з № 21 до № 23 включно, з
№ 27 до № 30 включно, площею 94,9 м2, частини приміщення № 31 площею 18,0 м2, частин приміщень № 20, № 25, площею 2,1 м2, загальною
площею 115,0 м2, першого поверху будівлі головного корпусу гаража
на 50 а/м (Літ. Е-2, Е-1), інв. № 102/2/678, за адресою: Запорізька обл.,
м. Енергодар, вул. Комунальна, 6. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. На участь у конкурсі не надійшло жодної заяви від суб’єктів оціночної діяльності, у зв’язку з цим
конкурс вважається таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 27.08.2018
Найменування/
Строк
ПІБ суб’єкта
Вартість
виконан
№
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки оціночної діяль виконання
ня робіт
з/п
ності – пере робіт, грн
(дні)
можця конкурсу
1 Приміщення загальною площею 30,66 м2, в т. ТОВ
1700
4
ч. корисною – 21,9 м2 (№ 60 – 11,4 м2;
«ЕКА-Захід»
2
№ 61 – 10,5 м , згідно з техпаспортом) на дру
гому поверсі адміністративної будівлі, що об
ліковується на балансі Івано-Франківської філії
ДП Український державний науково-дослідний
інститут проектування міст ім. Ю. М. Білоконя
«Діпромісто», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. І. Франка, 4. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди
2 Частина даху площею 3,0 м2 будівлі (для розмі ФОП
1800
4
щення антени звукового мовлення), що обліко Тарновується на балансі Прикарпатського національ польський
ного університету імені Василя Стефаника, за Анатолій
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, Пилипович
1. Мета проведення незалежної оцінки – ви
значення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди
3 Приміщення загальною площею 3,0 м2,
ТОВ
2240
5
в т. ч.: 2,0 м2 – на першому поверсі вестибуля «ЕКА-Захід»
2
будівлі легкоатлетичного манежу; 1,0 м – на
першому поверсі вестибуля будівлі плавально
го басейну, що обліковуються на балансі ІваноФранківського коледжу фізичного виховання
Національного університету фізичного вихован
ня і спорту України, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи,
142а. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди
4 Площадка відкритого типу площею 750,0 м2
ФОП Тарно2500
4
та приміщення площею 22,4 м2 будівлі, що об польський
ліковується на балансі ДП «Івано-Франківський Анатолій Пили
пович
військовий ліспромкомбінат», за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 6. Мета про
ведення незалежної оцінки – визначення рин
кової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди
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