де друком

додаток до « Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

відомості
приватизації
№ 74 (1198)

у номері
1, Конкурси з відбору
5 суб’єктів оціночної
діяльності
Оренда

3

Оголошення про намір
передати державне
майно в оренду
Оголошення про проведення
конкурсів на право
оренди майна

4

Інформація регіональних
відділень ФДМУ

мала приватизація
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу шляхом
викупу орендарем об’єкта малої
приватизації державної власності
Об’єкт малої приватизації державної
власності – нежитлові приміщення загальною площею 342,5 м2, розташований за адресою: м. Херсон, вул. Молодіжна, 2а, приватизовано шляхом викупу
орендарем – юридичною особою ТОВ
«Міжнародний дитячий реабілітаційний
центр «Скіфос», ідент. код юридичної
особи 39583993, за 962 040,00 грн, у
тому числі ПДВ – 160 340,00 грн.

прийнято рішення
про приватизацію
тернопільська ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення
про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Тернопільській області від 07.09.2018
№ 00504 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будинку банку загальною
площею 388,7 м2 (літера А), убиральні загальною площею 2,6 м2 (літера У) за адресою: вул. Чортківська (Галана), 10, м. Копичинці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48201, що перебувають на
балансі Гусятинської районної державної
адміністрації Тернопільської області (код
за ЄДРПОУ 04058321), шляхом викупу
покупцем – ТОВ «Фонд відновлення активів України» (код за ЄДРПОУ 42408893),
за запропонованою ним ціною в сумі
270 750,00 (двісті сімдесят тисяч сімсот
п’ятдесят) грн, крім того ПДВ – 54 150,00
(п’ятдесят чотири тисячі сто п’ятдесят)
грн, ціна продажу з урахуванням ПДВ –
301 359,00 (триста одна тисяча триста
п’ятдесят дев’ять тисяч) грн.

Харківська область
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення
про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області від 10 вересня
2018 року № 1857 прийнято рішення про
приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окреме майно нежитлова будівля площею
872,4 м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Куп’янськ, пров. Вузенький, 3а.

відомості

Передплатний
індекс

приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

засновано у вересні 1993 року

12 вересня 2018 року

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 12 – № 14)
загальною площею 87,2 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу Вінницького
навчально-наукового інституту (літ. Е), що перебувають на балансі Тернопільського національного економічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Вінниця, вул. Гонти, 37. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Погріщук О. Б. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.05.2018: відновна – 460 044,43 грн; залишкова – 384 906,64 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 2,5 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового адміністративного будинку (літ.
А), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному
управлінні (користуванні) Жмеринської об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління ДФС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н, м. Жмеринка, вул. Б. Хмельницького, 18.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432)
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Співак В. І. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.01.2018: відновна – 1 179,41 грн; залишкова – 0,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 2 площею 4,0 м2 у приміщені № 8 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ. А1), що перебуває на балансі Державної фіскальної
служби України та в оперативному управлінні (користуванні) Вінницької об’єднаної
державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка (колишня 30-річчя Перемоги), 21. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки –
ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018: відновна – 4 606,00 грн;
залишкова – 1 837,39 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 4,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 3 (літ. Ж), що перебуває на балансі Вінницький національний аграрний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@
spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 29.08.2018: відновна – 3 602,69 грн; залишкова – 1 133,66 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі 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.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із
законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток
4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

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

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення
формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення до 17.00 25.09.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 01.10.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок
67-26-08.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі площею 31,19 м2 та вбудоване
горищне приміщення площею 26,04 м2 (5,6х4,65 м) будівлі літ. А навчальнолабораторного корпусу літ. АА′. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський
національний університет». Мета проведення незалежної оцінки: для продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ
Україна». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини
будівель, призначені для їх розміщення. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки – 2 400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції: пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку
їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до
служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 26 вересня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 02 жовтня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів малої приватизації.
 1. Об’єкт соціально-культурного призначення – база відпочинку «Дружба» з обладнанням у кількості 24 одиниці за адресою: Київська область, Броварський район, с. Пухівка, вул. Набережна, 13, який під час приватизації не увійшов до статутного
капіталу відкритого акціонерного товариства «Броварський завод
будівельних конструкцій» (правонаступник – ПрАТ «Броварський завод залізобетонних конструкцій» (код за ЄДРПОУ 01273711). Орієнтовна дата оцінки – 30.09.2018. Замовник – РВ ФДМУ по Київській
області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої
приватизації шляхом викупу. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі. Очікувана
найбільша ціна: 4 800 грн.
 2. Об’єкт незавершеного будівництва – Дослідний завод
Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України (літ. «А», «А’», «Б») за адресою:
Київська область, Київська область, м. Бровари, Промвузол. Орієнтовна дата оцінки – 31.08.2018. Замовник – РВ ФДМУ по Київській
області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана
найбільша ціна: 9 360 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській
області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, затвердженій
наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення),
складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 04.10.2018 о 12.00 за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, кімн. 606 (РВ ФДМУ по Київській області), телефон для довідок 200-25-29.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Гідротехнічні споруди за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, а саме: став «Деремезна» площею 6,50 га; дамба (інв.
№ 502), що перебувають на балансі ДП «Укрриба». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ТОВ «Обухівське рибне господарство». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 12 100 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 2. Частина нежитлового приміщення будівлі центрального складу площею 100,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що перебуває на балансі Пошуково-зйомочної
експедиції № 60 КП «Кіровгеологія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки:
30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП
Нестерюк В. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 080 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель складського призначення.
 3. Державне майно загальною площею 473,7 м2, а саме: лісовий будинок загальною площею 123,1 м2; гараж загальною площею
322,4 м2; баня загальною площею 11,5 м2; приміщення для обробки
туш загальною площею 8,4 м2; коптильня загальною площею 8,3 м2
за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Лісова, 2а, що перебувають на балансі Державного підприємства «Ржищівське лісове
господарство». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 30.09.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Компанія
Ерго». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 8 910 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: будівлі, частини будівель виробничого, виробничо-складського призначення.
 4. Нежитлова будівля – гараж, литера «В» – приміщення площею 134,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква,
вул. Ярмаркова, 4, що перебуває на балансі Філії центральної дитячоюнацької навчально-спортивної бази «Трудові резерви» в м. Біла
Церква Київської області Центрального спортивного комплексу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки
України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по
Київській області. Платник: ФОП Яровий С. В. Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель складського, виробничоскладського призначення.
 5. Нерухоме майно – бетонований майданчик загальною
площею 8,0 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський
район, с. Лісники, що перебуває на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки:
30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПрАТ
«Київстар». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення,
споруди аналогічного функціонального призначення.
 6. Нерухоме майно: «Гідротехнічна споруда «Ставки», розташована в заплаві р. Рокач, за адресою: Київська обл., смт Гостомель, вул. Мирна, 3, що перебуває на балансі Державної установи «Бучанська виправна колонія № 85». Мета оцінки: визначення
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ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки:
30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ
«Риба – Щука». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 12 100 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема,
аналогічного функціонального призначення.
 7. Гідротехнічні споруди у кількості 52 одиниці за адресою:
Київська обл., Володарський р-н, в межах земель Рубченківської
сільської ради, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Дем’янчук І. П.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 19 033 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення.
 8. Нерухоме державне майно загальною площею
2 220,0 м2, а саме: технологічна площадка для стоянки автомобілів
площею 1 122,0 м2 (інв. № 10317000); плац для стоянки автомобілів
площею 945,0 м2 (інв. № 10303000); частина під’їзної дороги до автоматичної заправочної станції площею 153,0 м2 (інв. № 103064000)
за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 68, що перебуває на балансі Обухівського міжрайонного управління водного господарства. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «ТЕПЛОЕНРГОПОСТАЧ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 5 058 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення.
 9. Приміщення № 38 загальною площею 131,6 м2 у будівлі
лабораторного корпусу АТБ за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по
Київській області. Платник: ТОВ «Рух Авіа». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 3 388 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, виробничоскладського, складського призначення.
 10. Нежитлове приміщення загальною площею 75,2 м2
за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 219, що перебуває на балансі Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Веретенніков Є. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 388 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого,
виробничо-складського призначення.
 11. Частина нежитлової будівлі – гараж, літера «К» – приміщення площею 49,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 4, що перебуває на балансі Філії центральної
дитячо-юнацької навчально-спортивної бази «Трудові резерви» в
м. Біла Церква Київської області Центрального спортивного комплексу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і
науки України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Паланський
О. С. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 388 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
виробничо-складського, складського призначення.
 12. Нерухоме майно – під’їзна залізнична колія протяжністю 1571,2 м, а саме: колії № б/н – 1293,4 м, колії № 1 – 201,0 м,
колії № 4 – 76,8 м та два стрілочних переводи № 1 та № 3 за адресою:
Київська обл., м. Ірпінь, що перебувають на балансі ВАТ «Ірпінський
Комбінат «Перемога» (код за ЄДРПОУ 00291013). Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ПрАТ «Ірпіньмаш». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
4 000 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди,
зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 13. Частина приміщення № 5 у будівлі пост-блоку КПП-2
загальною площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ПАТ «Ощадбанк». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель, торговельно-адміністративного, торговельного призначення.
 14. Частина приміщення на 1-му поверсі пасажирського
термінала «D» загальною площею 2,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Аеропорт , що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПАТ «Ощадбанк». Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель, торговельноадміністративного, торговельного призначення.
 15. Нерухоме майно площею 20,0 м2 за адресою: Київська
обл., Бориспільський р-н, с. Сошників, вул. Іванова, 144, що перебуває на балансі ДП «Ржищівський військовий лісгосп». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ФОП Репа Г. А. Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 16. Приміщення № 337 на 2-му поверсі пасажирського
термінала «D» площею 6,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета
оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по
Київській області. Платник: ТОВ «Аерохендлінг». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельного призначення.
 17. Частина майданчика з твердим покриттям загальною
площею 20,0 м2 за адресою: Київська обл., Баришівський р-н,
смт Баришівка, вул. Леніна, 48, що перебувають на балансі Головного
управління статистики у Київській області. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору
оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: МП «Алекс». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики,
замощення аналогічного функціонального призначення.
 18. Нерухоме державне майно – гаражі наземні загальною
площею 300,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, Промвузол, що обліковуються на балансі ДП «Завод порошкової металургії».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по
Київській області. Платник: ФОП Кашин А. О. Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель виробничо-складського,
складського призначення.
 19. Нерухоме державне майно – «Головний корпус» загальною площею 1054,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Вишневе,
вул. Київська, 6, що обліковується на балансі Головного управління
Державної служби надзвичайних ситуацій в Київській області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по
Київській області. Платник: ТОВ «ДЖІ ЕС СЕРВІС». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: частини будівель виробничо-складського, складського призначення.

 20. Нерухоме майно площею 147,65 м2 за адресою: Київська
обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 108, що перебуває на балансі
Головного управління Держгеокадастру у Київській області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по
Київській області. Платник: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель адміністративного, адміністративноторговельного призначення.
 21. Приміщення № 54 на 4-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) загальною площею 776,0 м2; приміщення № 1-58 на 1-му поверсі та приміщення № 59-83 на 2-му
поверсі будівлі термінала «С» загальною площею 1 226,7 м2
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що обліковуються на балансі Державного підприємства «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «ПРЕМІУМ АВІА
СОЛЮШНЗ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель адміністративного призначення.
 22. Нерухоме майно загальною площею 15,6 м2 за адресою:
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а, що перебуває на балансі
Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ФОП Лук’янчикова Л. К. Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель адміністративно-торговельного, торговельного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській
області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, затвердженій
наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення),
складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 27.09.2018 об 11.00 за адресою:
м. Київ, просп. Голосіївський, 50 (РВ ФДМУ по Київській області), кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

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 гуртожитку
площею 144,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Драгоманова, 21в. 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: ТзОВ «Лебединий – Буд». 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.
 2. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані приміщення
площею 14,58 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Князя Романа, 9. 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: ТзОВ «Лебединий – Буд». 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)
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(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, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділах 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

№
з/п

Назва об’єкта оцінки,
його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

Дата
оцінки

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів
Вид вар- Залишкотості
ва вартість
об’єкта, грн

Платник

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Ринкова
вартість

30.09.18

1 Нежитлове приміщення півпідвалу
(поз. 8, 9, 10) будинку літ. А загальною
площею 35,36 м2 (у т. ч. 4,96 м2 –
частка площ спільного користування),
пам’ятки архітектури місцевого значення «Будинок бібліотеки, XІХ ст.»,
охоронний номер 2133М, реєстровий
номер 26024191.9.АААДДЛ142, інвентарний номер 101000018, за адресою: вул. Чорновола В’ячеслава, 1б,
м. Кременець, Тернопільська область,
що перебуває на балансі КременецькоПочаївського державного історикоархітектурного заповідника

25 683,75 Тернопільське обласне
комунальне
підприємство
«Профілактична дезінфекція»

Визначення вартості об’єкта з метою внесення змін щодо впорядкування
фактичної площі оренди та продовження договору оренди
Ринкова
вартість
30.09.18

2 Частина нежитлових приміщень першого поверху навчального корпусу № 6
загальною площею 99,5 м2 (літера
«А», позиції: мийка (1-45) – 10,2 м2
столова (1-46) – 65,3 м2; коридор
(1-50) – 1,5 м2; кухня (1-51) – 22,5 м2)
за адресою: вул. Чехова, 8, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного
університету

95 886,11 Фізична особа – підприємець Фука
Олег Богданович

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650) (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача,
який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копією договору

(копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації
оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта
№ 1, – 2100,00 грн; об’єкта № 2 – 2 000,00 грн. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно –
окремі будівлі, приміщення, частини будівель пам’яток архітектури;
об’єктами, подібними до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно –
окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної,
торговельно-адміністративної, торговельної нерухомості та нерухомості для закладів громадського харчування.
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.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкт приватизації
 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації
соціально-культурного призначення – клуб з майном (7 одиниць). Балансоутримувач – ПрАТ «Харківський машинобудівний завод «ПЛІНФА». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства,
майно якого оцінюється: 61052, м. Харків, вул. Конторська, 75/77.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта, що приватизується шляхом викупу. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): нежитлова будівля клубу літ. Л-2 загальною
площею 574,2 м2. Майно клубу – 7 одиниць: магнітофон «Романтика»,
комплекс «Естрада», звукопідсилювач «Верона», пульт світломузичний, електробарабан, синтезатор, підсилювач. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: станом
на 31.12.2017 – залишкова вартість нежитлової будівлі з майном –
6 334,6 грн. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –.
Нормативно грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. 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: 5 500 грн. Строк виконання робіт: 7 календарних днів.
Подібні об’єкти: нежитлові будівлі та обладнання.
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
від 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); 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 спеціалізаціями
в межах напряму що відповідають об’єкту оцінки.
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).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об
11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. 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).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені з метою надання послуг
з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею
33,2 м2 в одноповерховій будівлі адміністративного корпусу
№ 2. Балансоутримувач – ДП «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта:
вул. Унявко, 1, с. Довжок, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька
обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.06.2018. Строк
виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – ТОВ ТПК «Укрхімекспорт». Подібними об’єктами відповідно
до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею
40,6 м2 (у т. ч. площа загального користування – 10,3 м2) на
другому поверсі адмінбудівлі. Балансоутримувач – Головне
управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Миру, 36, м. Деражня, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.08.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Огонь Андрій Олександрович. Подібними об’єктами відповідно до
додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: група інвентарних об’єктiв у складі:
будівля складу загальною площею 387,5 м2 та будівля пилорами загальною площею 341,9 м2. Балансоутримувач – Державна
установа «Замкова виправна колонія (№ 58)». Місцезнаходження
об’єкта: вул. Квітнева, 20, с. Комини, Ізяславський р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.08.2018. Строк
виконання робіт – не більше 8 календарних днів. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – ФОП Грицюк Володимир Федорович. Подібними об’єктами
відповідно до додатка 2 до Положення є окремі будівлі або групи
інвентарних об’єктів, до складу яких входять окремі будівлі (виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість). Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 4,0 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок:
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16. Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, організаційнодокументального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування цієї
інформації о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.
Продовження рубрики на стор. 5.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
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
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Фонд державного 39950170, ДП «Управління справами Фонду державного
майна України
майна України», 01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазові,
18/9, тел.: (044) 286-79-85, 284-84-52

найменування
Готель
«Світязь»

реєстровий номер майна

місцезнаходження

39950170.7.НЖЦВВФ020 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Набережна, 4

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
7896,4
14 793 150,00
10 років
Для розміщення: готелю – 4321,3 м2; офісів – 1333,8 м2; кафе, барів, що
не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, – 2214,4 м2; кафе, барів, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи, – 26,9 м2

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 ДОНЕЦЬКІЙ 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 неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство енерге- 33621573, ВП «Шахта «Україна» ДП «Селидіввугілля»,
Нежитлове приміщення 2-го
33426253.18. АААЖАЛ289 Донецька обл., м. Українськ,
14,6
32 583,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійтики та вугільної про- 85485, Донецька обл., м. Селидове, м. Українськ, вул. Бог- поверху будівлі адміністративновул. Богдана Хмельницького, 1
снює побутове обслуговування населення (розмисловості України дана Хмельницького, 1 тел. (06237) 2-35-96
побутового комбінату
міщення перукарні)

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій 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».

№ 74 (1198)

12 вересня 2018 року

4

відомості
приватизації

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

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
Закарпатська обл., м. Ужго160,0
173 920,00
35 місяців
Встановлення модульної котельні на
род, вул. Сергія Мартина, 3
альтернативному виді палива (пелеті)

найменування

1 Міністерство освіти і 02543779, Державний навчальний заклад «Ужгородський центр професійно-технічної освіти»,
науки України
м. Ужгород, вул. Сергія Мартина, 3, тел.: (0312) 66-10-89, 61-66-14, 61-68-08

Частина бетонної
площадки

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Міністерство аграрної політики та продовольства України
2 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиреєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
22167462.1. 1БЕШНСП5358 м. Івано-Франківськ, вул.
12,1
126 546,00
2 роки 11 місяців
Гаркуші, 2
станом на 31.07.2018
02497720.4.АААДДЛ218 Івано-Франківська обл.,
30,66
363 014,00
1 рік
м. Івано-Франківськ,
станом на 31.07.2018
вул. І. Франка, 4

найменування

38517224, Івано-Франківська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», тел. (0342) 53-35-29
2497677, Івано-Франківська філія державного підприємства Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. Білоконя, тел. (0342) 53-10-49

Приміщення на 2-му поверсі
адмінбудівлі
Приміщення на 2-му поверсі
адмінбудівлі

мета використання
Офіс
Офіс

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

Міністерство оборони України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
33689922.32. УВЮЯЮТ088 м. Миколаїв, просп. Ге638,4;
742 537,00
2 роки 364 дні
Розміщення ветеринарної аптеки;
роїв України, 93/1
44,8
розміщення ветеринарної лікарні

найменування

реєстровий номер майна

35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі «Концерну «ВІЙСЬКТОРГ- Приміщення № 1, 2, 11-20, 22, 23,
СЕРВІС», вул. Армійська, 10а, м. Одеса, 65063, тел. (048) 714-39-26
27, 28 та частина приміщення № 26

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ 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 Міністерство освіти
і наукии України
2 Державне агентство
водних ресурсів
України

22555721, ДП НВО «Потенціал-Еко», 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106
21085535, Рівненське обласне управління водних ресурсів,
33013, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Кавказька, 7, тел. (0362)
26-94-89

найменування

реєстровий номер майна

Частина приміщень уніфікованого цеху-складу
Матеріальний склад Клеванської експлуатаційної
дільниці

–
№13985575.1085.АААБВД545

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Рівненська обл, м. Сарни,
211,0
255 130,00
2 роки
вул. Технічна, 2
Рівненська обл., Рівненський
190,7
111 750,00
2 роки 11 місяців
р-н, смт Клевань,
вул. Б. Хмельницького, 1а
місцезнаходження

мета використання
Ремонт автомобілів
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів (131,2 м2),
складів (59,5 м2)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження
двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

Назва органу
управління

1 Державне агентство
рибного господарства України
2 Державне агентство
рибного господарства України

25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ,
тел. (044) 486-07-91
25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ,
тел. (044) 486-07-91

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
Гідротехнічні споруди ставу № 2 (у т. ч. дамба, водонапуск), дон.
25592421.71.ААЕЖАЖ403; За межами с. Потутори, в межах зе–
57 620,00
2 роки 11 місяців
водоспуск
25592421.71.ААЕЖАЖ413 мель Потуторської с/р Бережанського
району Тернопільської області
Гідротехнічні споруди ставу Медова 1 (у т. ч. роздільна дамба, роз- 25592421.82.ААЕЖАЖ661; Тернопільська обл., Козівський р-н,
–
69 126,00
2 роки 11 місяців
дільна дамба, водовипуск) та гідротехнічні споруди ставу Медова 2 25592421.82.ААЕЖАЖ662 на території Малоплавучанської с/р
(у т. ч. роздільна дамба, роздільна дамба, водовипуск, водовипуск)
найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Ведення рибного
господарства
Ведення рибного
господарства

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

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

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

Назва органу
управління

найменування

1 Міністерство обо- 35123594, Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Май- Нежитлові приміщення в прирони України
борського, 9, м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 64-03-83
будові до житлового будинку

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
33689922.5. АААААЖ711 вул. Вокзальна, 93, м. Кам’янець54,0
198 897,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює
Подільський, Хмельницька обл., 32300
продаж товарів підакцизної групи
реєстровий номер майна

місцезнаходження

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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва органу
управління

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

Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України
Державне управління справами

32309722, Державне підприємство «ЕКО», 01033, м. Київ, бульв.
Лесі Українки, 36б, тел. 285-70-53

найменування
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на
третьому поверсі, літера А

05415786, Державна наукова установа «Науково-практичний центр
профілактичної та клінічної медицини», 01014, м. Київ, вул. Верхня,
5, тел. (044) 284-84-53
Міністерство освіти НТУУ «Київський політехнічний інститут України імені Ігоря Сікорі науки України
ського», 03056, м.Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82

Нерухоме майно – частина нежитлового
приміщення на першому (2,0 м2) та другому
(2,0 м2) поверхах будівлі
Нерухоме майно – частина даху гуртожитку № 15

Міністерство освіти 41541660, Державний професійно-технічний заклад «Київське
і науки України
вище професійне училище водного транспорту», 04070, м. Київ,
вул. Братська, 12, тел.: (044) 452-54-27, 425-55-22
Міністерство
087335882, Центральний госпіталь МВС України, 04116, м. Київ,
внутрішніх справ
вул. Бердичівська, 1, тел.: (044) 481-56-01, 481-56-10
України

Нерухоме майно – нежитлове приміщення
(1-й поверх учбового корпусу)
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на
1-му поверсі корпусу ЦВЛК

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Київ, вул. Верх75,2
1 486 000,00
5 років
Розміщення суб’єктів господарювання,
ня, 3-5
станом на 30.06.2018
що здійснюють побутове обслуговування
населення
05415786.1.ААААЛИ715 м. Київ, вул. Верх4,0
92 200,00
2 роки 8 місяців Розміщення двох терміналів самообслуня, 5
станом на 30.06.2018
говування
реєстровий номер
майна
–

–

м. Київ, вул. Металістів, 5

11,0

513 700,00
станом на 31.07.2018

–

м. Київ, вул. Братська, 12

27,6

524 733,00
станом на 30.06.2018

12,2

239 700,00
станом на 31.05.2018

08735882.2СВЖЛАК013 м. Київ, вул. Бердичівська, 1

1 рік

Розміщення технічних засобів і двох антен
операторів телекомунікацій, які надають
послуги рухомого (мобільного) зв’язку
2 роки 11 місяців Проведення навчального процесу з підготовки водіїв транспортних засобів (погодинне використання, 60 годин на місяць)
2 роки 11 місяців Ведення медичної практики

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень фдму

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення
конкурсів на право укладення договору оренди
державного майна
1. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Одеської національної академії харчових технологій, орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: частина коридору третього поверху
учбового корпусу № 2 «Б» Технікуму газової та нафтопереробної
промисловості, загальна площа – 10,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Левітана, 46а.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 110 765 (сто десять тисяч сімсот шістдесят п’ять) гривень 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – червень 2018 р. – 382,65 (триста вісімдесят дві) гривні 65 коп. (без
урахування ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною пла-

12 вересня 2018 року

тою; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальних закладах; строк оренди –
2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного внеску,
який становить 6 (шість) стартових орендних плат – 2 295,90 (без
урахування ПДВ) на такі банківські реквізити:
одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області, код: 20984091, рахунок:
37318033000044, МФО: 820172 в Державній казначейській службі
України, м. Київ, призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі
у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна, площею
10,00 м2»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менше як за шість місяців; конкурс проводиться
з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з
умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення
розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від
початкової орендної плати; своєчасне і в повному обсязі внесення
орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне утримання та використання
об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження
орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди
протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не
меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.

Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь
строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом
15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у
разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди
балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та
відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або
втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу
витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка
була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом
10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом 3 робочих
днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії
договір оренди та укласти його з орендодавцем протягом 5 робочих
днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення
договору оренди (протягом 5 робочих днів) або порушення строку
підписання, договір оренди укладається з учасником конкурсу, який
останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але
погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої
пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу
строку підписання договору оренди або відмови від підписання, сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується
до Державного бюджету України.
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Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім
переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно вимог Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після
останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету
України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання
інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.30 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. № 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у регіональному відділенні
ФДМУ по Одеській області за тел. 731-40-59, 731-50-38.
2. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого
майна, яке обліковується на балансі Одеського національного морського
університету, орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення кухні на 1-му поверсі гуртожитку гуртожитку № 1 (інв. 10320003),
загальна площа – 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 59.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 26 034 (двадцять
шість тисяч тридцять чотири) гривні 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди –
липень 2018 р. – 112,42 (сто дванадцять) гривень 42 коп.
(без урахування ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта оренди, порівняно зі стартовою орендною
платою; мета використання: розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення (пральня
самообслуговування); строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять)
місяців; сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат – 674,52 (без урахування ПДВ) на такі банківські
реквізити: одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області, код: 20984091,
рахунок: 37318033000044, МФО: 820172 в Державній казначейській
службі України, м. Київ, призначення платежу: «Гарантійний внесок
для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна,
площею 2,00 м2»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менше як за шість місяців; конкурс
проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в
повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету
та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій
платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання
його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної
безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж на його вартість
за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в
порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договір
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих
днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або
втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу
витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка
була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом
10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом 3 робочих
днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії
договір оренди та укласти його з орендодавцем протягом 5 робочих
днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення
договору оренди (протягом 5 робочих днів) або порушення строку
підписання, договір оренди укладається з учасником конкурсу, який
останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але
погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої
пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу
строку підписання договору оренди або відмови від підписання, сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується
до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім
переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно вимог Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після
останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету
України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання
інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. № 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у регіональному відділенні
ФДМУ по Одеській області за тел. 731-40-59, 731-50-38.

3. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого
майна, яке обліковується на балансі Одеського національного морського
університету, орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення
кухні другого поверху гуртожитку № 5 (інв. 10320006), загальна площа – 1,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 59.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 26 034 (двадцять
шість тисяч тридцять чотири) гривні 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди –
липень 2018 р. – 112,42 (сто дванадцять) гривень 42 коп.
(без урахування ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта оренди, порівняно зі стартовою орендною
платою; мета використання: розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення (пральня
самообслуговування); строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять)
місяців; сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат – 674,52 (без урахування ПДВ) на такі банківські
реквізити: одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області, код: 20984091,
рахунок: 37318033000044, МФО: 820172 в Державній казначейській
службі України, м. Київ, призначення платежу: «Гарантійний внесок
для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна,
площею 1,00 м2»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менше як за шість місяців; конкурс
проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10% від початкової орендної плати; своєчасне і в
повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету
та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій
платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання
його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної
безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати
договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застраховане; укладення з балансоутримувачем договір на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з
дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення
або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати
(повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона
суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка
була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом
10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом 3 робочих
днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії
договір оренди та укласти його з орендодавцем протягом 5 робочих
днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення
договору оренди (протягом 5 робочих днів) або порушення строку
підписання, договір оренди укладається з учасником конкурсу, який
останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але
погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої
пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу
строку підписання договору оренди або відмови від підписання, сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується
до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім
переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно вимог Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після
останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету
України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання
інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
о 10.30 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. № 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у регіональному відділенні
ФДМУ по Одеській області за тел. 731-40-59, 731-50-38.
4. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого
майна, яке обліковується на балансі Одеського національного морського
університету, орган управління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення
кухні четвертого поверху гуртожитку № 8 (інв. 10320002), загальна площа – 1,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Балківська,
буд. 29.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 26 034 (двадцять
шість тисяч тридцять чотири) гривні 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди –
липень 2018 р. – 112,42 (сто дванадцять) гривень 42 коп.
(без урахування ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта оренди, порівняно зі стартовою орендною
платою; мета використання: розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення (пральня
самообслуговування); строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять)
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місяців; сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат – 674,52 (без урахування ПДВ) на такі банківські
реквізити: одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області, код: 20984091,
рахунок: 37318033000044, МФО: 820172 в Державній казначейській
службі України, м. Київ, призначення платежу: «Гарантійний внесок
для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна,
площею 1,00 м2»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менше як за шість місяців; конкурс
проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10% від початкової орендної плати; своєчасне і в
повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету
та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за
звітним з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій
платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання
його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної
безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати
договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застраховане; укладення з балансоутримувачем договір на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з
дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення
або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати
(повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона
суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка
була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом
10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом 3 робочих
днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії
договір оренди та укласти його з орендодавцем протягом 5 робочих
днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення
договору оренди (протягом 5 робочих днів) або порушення строку
підписання, договір оренди укладається з учасником конкурсу, який
останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але
погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої
пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу
строку підписання договору оренди або відмови від підписання, сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується
до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім
переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно вимог Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після
останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету
України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання
інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
о 10.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. № 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у регіональному відділенні
ФДМУ по Одеській області за тел. 731-40-59, 731-50-38.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
такі матеріали (для об’єктів 1 – 4):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про претендента, в т. ч. банківські реквізити; пропозиції
щодо виконання умов конкурсу крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день проведення
конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента для юридичної особи: документи, що
посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа,
що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші
матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати
опублікування оголошення за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. № 1113, 11-й поверх, щодня з 9.00 до 16.00, по
п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про
оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам
конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені
особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо
розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

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 – 3.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 27.08.2018
Комісія одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки
об’єктів оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:
Частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі в будівлі «Б-3» – новий аеровокзал м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАулитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 500 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2
на першому поверсі будівлі нового аеровокзалу (під літ. «Б-3»).
м. Львів,вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору
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оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт –
1 200 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 9,6 м2 на
першому поверсі будівлі нового аеровокзалу (під літ. «Б-3»). м. Львів,
вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ГалСвіт». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 050 грн.
Частина нежитлового приміщення вестибуля загальною площею
7,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу. м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Нежитлові приміщення площею 16,9 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі гуртожитку. Львівська обл., Кам’янка-Бузький

р-н, смт Добротвір, вул. Будівельна, 20. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 950 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення № 145 загальною площею
14,6 м2 на другому поверсі дво-чотириповерхової будівлі. м. Львів,
вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 500 грн.
Нежитлові приміщення № 8, 9 площею 28,5 м2 на першому поверсі адміністративної одноповерхової будівлі ВДСП і АБ (під літ.
«ГІІ – 1»). м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 499 грн.
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Нежитлові приміщення (№ 333, 335) загальною площею 59,5 м2
на шостому поверсі будівлі. м. Львів, вул. І.Франка, 61. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 500 грн.
Частина нежитлового приміщення будівлі складу (літ. «С-1»)
загальною площею 63,8 м2. м. Львів, вул. Луганська, 3. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 950 грн.
Гаражі (будівля під літ. «Б-1») загальною площею 84,8 м2. м. Львів,
вул. Копистинського, 10. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 950 грн.
Комісія одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки
об’єктів приватизації таких суб’єктів оціночної діяльності:
Окреме майно – будівля їдальні та сараї. Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, № 753В. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
продажу на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 4 к/д.
Вартість робіт – 2 650 грн.
Окреме майно – будівля пилорами. Львівська обл., Сокальський
р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, № 753Г. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 500 грн.
Окреме майно – будівля дегазаційної установки. Львівська обл.,
Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, № 753Д. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт –
3 к/д. Вартість робіт – 2 405 грн.
Окреме майно – будівля ВГК. Львівська обл., Сокальський р-н,
с. Сілець, присілок Солтиси, № 753Е. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 405 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 28.08.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єктів:
будівля консультативно-ветеринарного пункту загальною площею 35,6 м2 (консультативно-ветеринарний пункт (ветеринарноконсультативний пункт), реєстровий номер 05385921.5АААААГ475,
за адресою: м. Рівне, вул. Театральна, 3а, з метою приватизації
шляхом викупу – визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 4 700 грн;
виробничі приміщення адмінбудинку літ. «А-4» загальною площею 1 418,7 м2, а саме: кабінети № 162, 163, 164, 165, 171, 172,
173, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 186, 195, 196, 197, 205, 206,
207, 209, 210, 211, 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 227, 228,
229, 230, 231, 233, 234, 236, 237, 238 загальною площею 956,6 м2;
підсобні приміщення № 190, 199, 214, 232, 239, 241 загальною площею 53,9 м2; коридори № 159, 169, 181, 182, 185, 194, 204, 208,
213, 215, 225, 226, 235 загальною площею 301,1 м2; сходові клітки
№ 158, 170, 203, 216 загальною площею 90,3 м2; туалети та умивальники № 166, 167, 168, 240, 242, 243, 244 загальною площею
16,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область,
м. Рівне, вул. Кавказька, 7, з метою укладення договору оренди
державного майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 4 900 грн;
частина монастирського корпусу площею 18,59 м2 за адресою:
Рівненська область, м. Острог, вул. Семінарська, 2, з метою укладення договору оренди державного майна визнано ПП «ЕкспертРівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн;
гараж загальною площею 20,1 м2 за адресою: Рівненська обл.,
м. Березне, вул. Київська, 5а/4, з метою укладення договору оренди державного майна визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 450 грн.
будівля гаража нового площею 787,9 м2 за адресою: Рівненська
область, м. Рівне, вул. Павлюченка, 3, з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні визнано ПП «Експерт-РівнеКонсалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 300 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 23.08.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: площадка з щебеневим
покриттям № 21 площею 816,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області, визнано ТОВ «Експертноконсультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди ставу
Вертелка 1 інвентарний номер 172, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ458 (в т. ч. дон. водоспуск інвентарний номер 174, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ410, водонапуск, рибовловлювач,
роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна дамба), за адресою:
Тернопільська область, Зборівський район, в межах земель Кобзарівської с/р, за межами с. Вертелка, що перебувають на балансі ДП
«Укрриба», визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство
«Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду.
Вартість виконання робіт з оцінки – 6 750 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення першого поверху поз. 1-4 площею 13,3 м2 будинку № 3 відділу
статистики у Підволочиському районі за адресою: вул. Лисенка, 3,
смт Підволочиськ, Тернопільська область, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Тернопільській області, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 080 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина вбудованого приміщення будівлі котельні площею 65,6 м2 за адресою: вул.
Міцкевича, 31а, м. Бучач, Тернопільська область, що перебуває на
балансі Державного навчального закладу «Бучацьке професійнотехнічне училище», визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 090 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових
приміщень цокольного поверху будівлі студентського гуртожитку
№ 2 загальною площею 455,6 м2 (позиції: тамбур (118-1) – 2,7 м2;
хол (118-2) – 44,2 м2; роздягальня (118-3) – 15,3 м2; умивальник
(118-4) – 10,4 м2; туалет (118-5) – 2,7 м2; туалет (118-6) – 2,5 м2; зал
(118-7) – 179,5 м2; кабінет (118-8) – 32,6 м2; кухня (118-9) – 132,5 м2;
мийка (118-10) – 15,8 м2; мийка (118-11) – 17,4 м2), реєстровий номер
33680120.1.ЮЧПШОГ012, за адресою: вул. Львівська, 7, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 090 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: під’їзна залізнична колія
станції Кременець загальною довжиною 1800 м. А, реєстровий номер
00907303.2.ААВАЖБ019 за адресою: вул. Березина (вул. Боженка),
77к, м. Кременець, Тернопільська область, яка в процесі приватизації
не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Кременецький міжрайпостач», але перебуває на його балансі, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Вартість виконання робіт з оцінки – 4 300 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.

Продовження таблиці

№
з/п
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14

15

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулися 23.08.2018
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вартість
робіт, грн/
ПереМета проведен- строк виможець
конання,
ня оцінки
конкурсу
календарних днів
Нежитлові приміщення – кімнати № № 7, 8, 9 Визначення
2 300/3 ФОП
на першому поверсі 2-поверхового учбового вартості об’єкта
Огір Т. В.
корпусу № 4, інв. № 10310027, реєстрооренди з мевий № 01116472.1.ПВПСЦЧ043, літ. «А-2»,
тою передачі в
загальною площею 101,0 м2 за адресою:
оренду
м. Харків, пров. Деповський, 2а, що перебуває на балансі Українського державного університету залізничного транспорту,
01116472, тел. (057) 732-28-75
Нежитлове приміщення апаратної (к. № П)
Визначення
1 950/3 ТОВ ІКК
на 13-му поверсі та частина майданчика
вартості об’єкта
«Проконпокрівлі 13-поверхової будівлі лабораторно- з метою продосул»
конструкторського корпусу (інв. № 10002)
вження договору
загальною площею 76,0 м2 за адресою:
оренди
м. Харків, просп. Гагаріна, 168, що перебуває
на балансі Державного підприємства науководослідний і проектний інститут «Союз»,
14309830, тел. (057) 52-70-15
Частина технічного поверху та майданчик по- Визначення
2 050/3 ФОП Гекрівлі в 3-поверховій цегляній будівлі адміні- вартості об’єкта
расименко
стративного корпусу літ. К-3, загальною пло- з метою продоВ. В.
щею 6,0 м2 за адресою: м. Харків, Помірки, вження договору
що обліковується на балансі ДУ «Харківський оренди
обласний лабораторний центр МОЗ України»,
38493324, тел. (057) 315-00-07, 315-11-12
Нежитлове приміщення на технічному поВизначення
1 950/3 ТОВ ІКК
версі, частина покрівлі та частина стіни 16- вартості об’єкта
«Проконповерхової будівлі гуртожитку (літ. «Б-16»)
з метою продосул»
2
загальною площею 24,5 м за адресою:
вження договору
оренди
м. Харків, вул. Кірова, 3, корпус 2, що обліковується на балансі Українського державного університету залізничного транспорту,
1116472, тел. (057) 732-28-75
Нежитлові приміщення – кімнати № № 3-5, Визначення
2 300/3 ФОП
3-6, 3-8, 3-9, 3-12, 3-13 та частина кімн.
вартості об’єкта
Огір Т. В.
№ 3-10 площею 6,0 м2 на третьому пооренди з метою передачі в
версі 3-поверхового учбового корпусу, інв.
№ 10301038, літ. «Б-3», загальною площею оренду
2
158,3 м за адресою: м. Харків, вул. Каразіна, 22, що перебуває на балансі Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету, 02071168, тел. (057) 707-37-40,
700-38-71
Нежитлові приміщення – кімн. № № 25,
Визначення
2 000/5 ФОП
26, 27 на першому поверсі 4-поверхового
вартості об’єкта
Дрозд
громадського будинку (гуртожиток № 2), літ. оренди з меЮ. О.
2
«А-4», загальною площею 70,4 м за адресою: тою передачі в
м. Харків, вул. Бакуліна, 12, що перебуває на оренду
балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057)
702-11-29, 702-10-16
Нежитлові приміщення адміністративної
Визначен3 100/5 ФОП
будівлі – приміщення № 4 загальною пло- ня вартості
Жарихін
щею 21,4 м2; приміщення № 5 загальною
об’єкта оренди
Ю. В.
площею 2,2 м2; приміщення № 6 загальною до 200 м2 для
2
площею 14,3 м ; приміщення № 7 загальною погодження
площею 23,0 м2; приміщення № 9 загальною розрахунку
орендної плати
площею 18,5 м2; приміщення № 9 загальною площею 40,1 м2 за адресою: Харківська (за заявою від
сторонньої оргаобласть, м. Лозова, вул. Привокзальна, 7,
що перебувають на балансі Головне управ- нізації)
ління Держгеокадастру у Харківській області,
39792822, тел.: 760-79-01, 760-79-23, (067)
572-00-93
Нерухоме майно – частина площадки двору Визначення
3 180/3 ФОП Сомеханічної майстерні, інв. № 2903, загальвартості об’єкта
рокіна
2
ною площею 750,0 м за адресою: м. Харків, оренди з меІ. М.
вул. Керамічна, 50, що перебуває на балансі тою передачі в
Державного підприємства «Харківвибухпром» оренду
Нежитлові приміщення – частина вестибу- Визначення
2 070/3 ФОП Соля (за технічним паспортом № 2) площею
вартості об’єкта
рокіна
1,0 м2 та частина коридору (за технічним
оренди з меІ. М.
паспортом № 51) площею 1,0 м2 на першо- тою передачі в
му поверсі 6-поверхового головного учбо- оренду
вого корпусу, що є пам’яткою архітектури,
літ. за техпаспортом «А-6», інв. № 10310005,
загальною площею 2,0 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Науки, 4, що перебуває
на балансі Харківського національного медичного університету, 01896866, тел. (057)
707-73-80
Одноповерхова будівля гаража, інв. № 87000, Визначення
3 000/2 ФОП Піреєстровий № 33689922.37.ААААЕЖ245, літ. вартості об’єкта
щанська
Г-1, загальною площею 159,9 м2 за адресою: оренди з меО. В.
м. Харків, вул. Переможців, 6а, що перебуває тою передачі в
оренду
на балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс», 38746882, тел. (050) 960-78-92
Одноповерхова будівля майстерні, інв.
Визначення
3 000/2 ФОП Пі№ 42000, реєстровий № 33689922.37.АААА- вартості об’єкта
щанська
ЕЖ3236, літ. В-1, загальною площею 269,3 м2 оренди з меО. В.
тою передачі в
за адресою: м. Харків, вул. Переможців,
оренду
6а, що перебуває на балансі «Східної» філії
Концерну «Військторгсервіс», 38746882,
тел. (050) 960-78-92
Нежитлове приміщення контрольноВизначення
2 680/5 ФОП
дорожнього пункту ДАЇ № 2 – Чугуїв загаль- вартості об’єкта
Дрозд
2
ною площею 30,6 м за адресою: Харківська з метою продоЮ. О.
вження договору
обл., м. Чугуїв, автострада Київ – Харків –
оренди
Довжанський, 538 км, що перебуває на
балансі Управління державної автомобільної
інспекції УМВС України в Харківській області
Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач,
код за ЄДРПОУ, телефон

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Вартість
робіт, грн/
ПереМета проведен- строк виможець
конання,
ня оцінки
конкурсу
календарних днів
Нежитлові приміщення – кімн. № 10 (кабіВизначення
1 900/3 ФОП
нет) площею 10,1 м2, кімн. № 11 (кабінет)
вартості об’єкта
Огір Т. В.
площею 9,7 м2, кімн. № 12 (кабінет) площею з метою продо2
2
10,3 м , кімн. № 13 (коридор) площею 9,3 м , вження договору
к. № 14 (вбиральня) площею 1,5 м2, к. № 15 оренди
(вмивальник) площею 1,5 м2, загальною площею 42,4 м2 на 1-му поверсі 5-поверхового
житлового будинку за адресою: м. Харків,
вул. Чкалова, 13, що перебуває на балансі
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут», 02066769, тел. 788-40-00
Нежитлові приміщення – кімн. № 10, 4, 3, 2 Визначення
2 680/5 ФОП
на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі загаль- вартості об’єкта
Дрозд
ною площею 45,8 м2 за адресою: Харківська з метою продоЮ. О.
обл., смт Краснокутськ, вул. Першотравне- вження договору
ва, 4, що перебуває на балансі Державоренди
ного науково-виробничого підприємства
«Об’єднання Комунар», 14308730,
тел. 707-01-72
Ділянка покрівлі на даху 9-поверхової цеВизначення
2 050/3 ФОП
гляної будівлі із залізобетонним перекритвартості об’єкта
Гераси2
тям гуртожитку загальною площею 50,0 м
з метою продоменко
за адресою: м. Харків, бульв. Івана Каркача, вження договору
В. В.
18, на балансі Центру професійно-технічної оренди
освіти № 1 м. Харків, 25456391,
тел. 99-11-31
Нежитлові приміщення одноповерхової будів- Визначення
2 200/4 ТОВ
лі майстерні (літ. «И-4») загальною площею вартості об’єкта
«Юри2
125,8 м за адресою: м. Харків, вул. Шевчен- з метою прододична
ка, 329а, що перебуває на балансі Харківської вження договору
компанія
загальноосвітньої школи соціальної реабілі- оренди
«Консутації I-II ступенів Міністерства освіти і науки
лат»
України, 22690637, тел. 707-08-94
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі одВизначення
2 300/3 ФОП
ноповерхової будівлі магазину з підвалом
вартості об’єкта
Огір Т. В.
2
загальною площею 92,0 м за адресою:
з метою продоХарківська обл., Дергачівський р-н, смт Со- вження договору
лоницівка, вул. Заводська, 1, що не увійшло оренди
до статутного фонду ЗАТ «Солоницівський
комбінат меблевих деталей» у процесі приватизації
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі
Визначення
2 300/3 ФОП
одноповерхової будівлі магазину з підвалом вартості об’єкта
Огір Т. В.
загальною площею 54,6 м2 за адресою: Хар- з метою продоківська обл., Дергачівський р-н, смт Солони- вження договору
цівка, вул. Заводська, 1, що не увійшло до
оренди
статутного фонду ЗАТ «Солоницівський комбінат меблевих деталей» у процесі приватизації
Нежитлові приміщення – кімн. № 1012, на
Визначення
1 900/3 ФОП
10-му поверсі адміністративного корпусу
вартості об’єкта
Огір Т. В.
інституту «Укрміськбудпроект» 12-поверхової з метою продо2
будівлі загальною площею 52,2 м за адре- вження договору
сою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що пере- оренди
буває на балансі ДП «Український державний
проектний інститут «Укрміськбудпроект»,
02497980, тел. (057) 47-40-51
Нежитлові приміщення – кімн. № 309 (згідно Визначення
1 900/3 ФОП
з планом) на 3-му поверсі 10-поверхового
вартості об’єкта
Огір Т. В.
науково-виробничого корпусу (інв. № 125634, з метою продореєстровий номер № КЕРГКЖ020) загальвження договору
ною площею 17,9 м2 за адресою: м. Харків, оренди
вул. Примакова, 40/42, що перебуває на
балансі Державного підприємства Науководослідного технологічного інституту приладобудування, 14310589, тел. (057) 733-11-80
Нежитлові приміщення 1-го поверху
Визначення
1 900/3 ФОП
9-поверхової будівлі гуртожитку № 10, літ.
вартості об’єкта
Огір Т. В.
А-9-10, загальною площею 15,0 м2 за адре- з метою продосою: м. Харків, пров. Електроінструменталь- вження договору
ний, 6, що обліковується на балансі Студент- оренди
ського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. С. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут», 23912896,
тел. (057) 788-41-16
Нежитлові приміщення на першому поверВизначення
2 300/3 ФОП
сі триповерхової адміністративної будівлі
вартості об’єкта
Огір Т. В.
(інв. № 59034, літ. А-3) загальною площею
з метою продо2
260,9 м за адресою: м. Харків, вул. Благові- вження договору
щенська (Карла Маркса), 10, що обліковуоренди
ються на балансі Харківський відокремлений
підрозділ Державної установи «Лабораторний центр на залізничному транспорті МОЗ
України», ідентифікаційний код 38547573,
тел. (057) 724-48-28
Частина покрівлі на даху 14-поверхової буВизначення
1 970/3 ФОП
дівлі загальною площею 28,7 м2, за адревартості об’єкта
Герасисою: м. Харків, пл. Свободи, 4, що перебуз метою продоменко
ває на балансі Харківського національного
вження договору
В. В.
університету ім. В. Н. Каразіна, 2071205,
оренди
тел. 705-12-47
Частина нежитлового приміщення вестиВизначення
2 000/5 ФОП
буля на 1-му поверсі 7-поверхової будівлі
вартості об’єкта
Дрозд
навчально-лабораторного корпусу («У-2», інв. оренди з меЮ. О.
№ 1031000117) загальною площею 2,0 м2
тою передачі в
за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
оренду
що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 02071180, тел. 707-66-00
Нежитлове приміщення – частина холу на
Визначення
2 300/4 ПФ «Бонс»
першому поверсі 6-поверхового учбового
вартості об’єкта
корпусу № 1, інв. № 1030031, загальною
оренди з меплощею 1,0 м2 за адресою: Харківська обл., тою передачі в
Харківський р-н, сел. Докучаєвське, учбове
оренду
містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва,
00493764, тел. (057) 709-03-00
Об’єкт незавершеного будівництва «Овочевий Незалежна оцін- 4 300/5 ФОП Момагазин ВАТ «Форез» за адресою: м. Харків, ка об’єкта незакров О. П.
вул. Немишлянська, 349б
вершеного будівництва «Овочевий магазин
ВАТ «Форез»,
що повертається в державну
власність
Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач,
код за ЄДРПОУ, телефон

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти оренди, що відбулися 28.08.2018
Найменування об’єкта оцінки,
№
балансоутримувач,
з/п площа, місцезнаходження,
код за ЄДРПОУ, телефон
1

Частина холу № 2 на 1-му поверсі 2-поверхової
будівлі адміністративно-побутового комплексу,
реєстровий № 08571096.1.ОТТАПГ089, літ. за
техпаспортом «Ж-3» загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, просп. Льва Ландау
(просп. 50-річча СРСР), 27, що перебуває на
балансі Харківського національного університету
внутрішніх справ

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

№ 74 (1198)

Вартість
робіт, грн/ Перемострок ви- жець конконання,
курсу
календарних днів
2 070/3 ФОП Сорокіна І. М.

7

відомості
приватизації

Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки,
№
балансоутримувач,
з/п площа, місцезнаходження,
код за ЄДРПОУ, телефон
2

3

4

5

6

Нежитлове приміщення – кімн. № 368а на третьому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу, інв. № 70994, літ. «А-4», площею
6,8 м2; частина даху п’ятиповерхового навчального корпусу, інв. № 70994, літ. «Е-4», «Еп»,
площею 4,0 м2; частина даху 5-поверхового навчального корпусу, інв. № 70994, літ. «Е-4», «Еп»,
площею 4,0 м2; частина фасаду 4-поверхового
навчального корпусу, інв. № 70994, літ. «А-4»,
площею 0,8 м2; частина фасаду 5-поверхового
навчального корпусу, інв. № 70994, літ. «Е-4»,
«Еп», площею 17,6 м2, реєстровий номер майна
02071197.1.ЯГЛКУС004, загальною площею
33,2 м2, пам’ятка архітектури, за адресою:
м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває на
балансі Харківського національного університету
радіоелектроніки
Нежитлове приміщення – кімн. № 15 на першому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 8,
літ. «А-5», загальною площею 17,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 2,
що перебуває на балансі студентського містечка
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут»
Нежитлові приміщення в напівпідвалі
4-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею 201,3 м2 за адресою: м. Харків, пров. 1-й
Лісопарковий, 3, що обліковується на балансі
Державного науково-виробничого підприємства
«Об’єднання Комунар»

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

Вартість
робіт, грн/ Перемострок ви- жець конконання,
курсу
календарних днів
2 200/4 ФОП Жарихін Ю. В.

2
3
4
5
6
7
8
9

Нежитлове
приміщення
Частина нежитлового
приміщення
Частина нежитлового
приміщення
Частина нежитлового
приміщення
Частина нежитлового
приміщення
Частина нежитлового
приміщення
Частина нежитлового
приміщення
Частина нежитлового
приміщення
Нежитлові
приміщення

426,7
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
813,4

10 Частина даху

36,0

11 Нежитлове
приміщення

14,8

12 Частина нежитлового
приміщення
13 Нежитлові
приміщення
14 Нежитлове
приміщення
15 Нежитлове
приміщення

5,0

Визначення вартості
об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

2 200/4

2 500/5

2 200/4

2 500/5

ФОП Жарихін Ю. В.

ФОП Жарихін Ю. В.

ФОП Жарихін Ю. В.

ФОП Жарихін Ю. В.

16 Нежитлове
приміщення

Термін виВартість
конання,
виконання
календарробіт, грн
них днів
м. Київ, вул. Іллін- ТОВ «Інститут роз5
3200
ська, 9 (КМЦ)
витку нерухомості»
м. Київ, вул. Фіз- ТОВ «Сарос»
2
2370
культури, 1, корпус № 1
м. Київ, вул. Фіз- ТОВ «Сарос»
2
2230
культури, 1, корпус № 6
м. Київ, вул. Фіз- ТОВ «Сарос»
2
2370
культури, 1, корпус № 7
м. Київ, вул. Фіз- ТОВ «Сарос»
2
2380
культури, 1, корпус № 4
м. Київ, вул. Фіз- ТОВ «Сарос»
2
2370
культури, 1, корпус № 3
м. Київ, вул. Діло- ТОВ «Сарос»
2
2370
ва (Димитрова),
8-10, корпус № 8
м. Київ, вул. Діло- ТОВ «Сарос»
2
2230
ва (Димитрова),
14, корпус № 5
м. Київ, бульв.
ТОВ «Українські
2
6000
Л.Українки, 26
інноваційні консультанти»
м. Київ, вул. Пав- ФОП
2
4300
лівська, 29
Рябченко О. М.
м. Київ, вул. Кос- ТОВ «Фінансова
2
3300
тянтинівська, 68 будівельна компанія «Фіско»
м. Київ, просп.
ТОВ «Сарос»
2
2230
Перемоги, 14

74,3 м. Київ, вул. Борщагівська, 146а
60,8 м. Київ, пл. Львівська, 6
94,8 м. Київ, вул. Академіка Туполєва,
1, корпус № 102
44,5 м. Київ,
вул. Еспланадна, 4-6

18 Нежитлове
приміщення

21 Нежитлові
приміщення

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбулися 22.08.2018

1

17 Нежитлове
приміщення

19 Частина даху

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбувся 28.08.2018
Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями конкурсів визнано суб’єкта оціночної діяльності:
ФОП Читайло Валентину Василівну на:
нежитлові приміщення першого поверху будівлі їдальні № 15
(літ. В, В1, В2) загальною площею 830,5 м2 за адресою: м. Чернівці,
вул. Прутська, 16б, яка не увійшла до статутного капіталу ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод», але у зв’язку з його ліквідацією
передана на позабалансовий рахунок ТОВ «Машзавод»;
частина приміщень першого поверху будівлі корпусу блоку допоміжного (літ. А’) загальною площею 110,8 м2 за адресою: м. Чернівці,
вул. Прутська, 10а, який не увійшов до статутного капіталу ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод», але у зв’язку з його ліквідацією
передано на позабалансовий рахунок ТОВ «Машзавод».
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк
виконання робіт (по кожному об’єкту оренди): 1 950 гривень та
5 календарних днів.
ТОВ «Оцінка – Інформ» на:
технічний майданчик площею 8,0 м2 та частини даху і горища будівлі навчального корпусу – гуртожитку № 3 (літ. Д) площею 30,0 м2
за адресою: м. Чернівці, вул. Садовського, 6, що перебувають на
балансі ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей автомобільного
сервісу».
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк
виконання робіт (по кожному об’єкту оренди): 2000 гривень та 5 календарних днів.

Адреса об’єкта
оцінки

№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2

20 Частина даху
та технічного
поверху

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди
Нежитлове приміщення кімн. № 45 на 1-му по- Визначенверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 12 (літ. ня вартості
«А-9-10») загальною площею 15,0 м2 за адреоб’єкта з
сою: м. Харків, пров. Електроінструментальний, метою про6б, що обліковується на балансі Студентського довження
містечка Національного аерокосмічного універ- договору
ситету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
оренди
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі будівлі Визначенадміністративного корпусу відділу статистики в ня вартості
Зміївському районі загальною площею 16,5 м2 об’єкта з
за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н,
метою пром. Зміїв, вул. Адміністративна, 25, що облікову- довження
ється на балансі Головного управління статисти- договору
ки у Харківській області
оренди

№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2

Продовження таблиці

СОД – переможець

ТОВ «Сарос»

2

2990

ПП «Енергомакс»

2

3200

ТОВ «Експертінжиніринг Сервіс»

5

3200

ДП «Київський
аукціонний центр»
ПАТ ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів»

4

3600

№ 74 (1198)

22 Частина нежитлового
приміщення
23 Нежитлове
приміщення

Адреса об’єкта
оцінки

518,26 м. Київ, вул. Фізкультури, 1, корпус № 3
10,0 м. Київ, вул. Герцена, 31
6,0

м. Київ, просп.
Академіка Глушкова, 9
27,8 м. Київ, вул. Ді(в т. ч. лова (Димитро7,0 та ва), 24
20,8)
169,5 м. Київ, вул. Голосіївська, 15
1,0

м. Київ, вул. Лабораторна, 5/17

СОД – переможець
ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
ТОВ «Українські
інноваційні консультанти»
ПП «Енергомакс»

96,0 м. Київ, вул. Гар- ТОВ «Українські
матна, 10
інноваційні консультанти»

Термін виВартість
конання,
виконання
календарробіт, грн
них днів
2
3400
2

3000

2

3000

2

3000

2

3000

2

2495

2

3000

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 16.08.2018
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.
Строк
Переможець –
викосуб’єкт оціноч- Вартість нання
ної діяльності
робіт
(день)
Визначення вартості об’єкта з метою укладання договору оренди
1 Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажир- ТОВ
3 070
4
ського термінала «D» площею 4,0 м2 за адресою:
«КонсалтінгКиївська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебу- центр»
ває на балансі ДП «МА «Бориспіль»
2 Частини приміщення № 278 та приміщення № 277 ФОП
2 950
4
загальною площею 185,0 м2 на другому поверсі
Кравцова Л. І.
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на
балансі ДП «МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
3 Нежитлове приміщення № 69 на 2-му поверсі
ТОВ
2 730
2
бізнес-центру вантажного термінала (інв. № 47565) «Консалтінгзагальною площею 22,6 м2 за адресою: Київська
центр»
обл., м. Бориспіль, міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»
4 Нежитлове приміщення № 252 (інв. № 47578)
ФОП
2 730
4
площею 18,0 м2, реєстровий номер за ЄРОДВ
Кравцова Л. І.
20572069.1435.НЛТНПД1884, на другому поверсі
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА
«Бориспіль»
5 Нежитлове приміщення № 3.1.4 (інв. № 47578)
ФОП
2730
4
площею 32,0 м2, реєстровий номер за ЄРОДВ
Кравцова Л. І.
20572069.1435.НЛТНПД 1884, на третьому поверсі
пасажирського терміналу «D» за адресою: Київська
область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», та перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»
6 Нежитлові приміщення № 30, 31, 32, 33, 34 (інв.
ПП «Бізнес2790
4
№ 5073) загальною площею 97,6 м2, реєстровий
консалтінг»
номер за ЄРОДВ 20572069.51.НЛТНПД051, в будівлі перонної механізації за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль»
7 Нежитлове приміщення № 278 (інв. № 47578)
ПП «Бізнес2730
4
площею 6,6 м2, реєстровий номер за ЄРОДВ
консалтінг»
20572069.1435.НЛТНПД1884, на другому поверсі
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»
8 Нежитлове приміщення № 27 (інв. № 47565) заТОВ
2260
2
гальною площею 24,5 м2, реєстровий номер за
«КонсалтінгЄРОДВ 20572069.64.НЛТНПД064, на першому по- центр»
версі бізнес-центру вантажного термінала за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
«МА «Бориспіль»
9 Нежитлова будівля корпусу № 4 загальною плоФОП
5200
3
щею 1965,6 м2 за адресою: 08400, Київська обл., Кравцов О. І.
м. Переяслав-Хмельницький, просп. Червоноармійців, 2, що перебуває на балансі ДП ВО «Київприлад»
10 Частина нежилого приміщення загальною площею ФОП
3000
3
3 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Уні- Кравцов О. І.
верситетська, 31, що перебуває на балансі Університету Державної фіскальної служби України
№
з/п

Назва об’єктів

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 20.08.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення гуртожитку № 3 загальною площею 198,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ
агротехнічного коледжу Уманського національного університету
садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності,
17, м. Умань, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: Громадська
організація «Уманський міський спортивний клуб «АНТЕЙ». Дата оцінки: 31.07.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1750,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: санперепусник площею 521,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа
«Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Пастерівська, 5, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Бондаренко Н. А.
Дата оцінки: 31.07.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1000,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічна споруда рибацьких ставків
(ставок № 7), інв. № 3/1, площею 3,9511 га. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «АКВАРЕСУРСИ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: розташований в межах села
Княжа Звенигородського району Черкаської області. Платник робіт
з оцінки: громадянин України Красюк О. С. Дата оцінки: 31.07.2018.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 4000,00 грн.

4. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічна споруда рибацьких ставків
(ставок № 2), інв. № 2/1, площею 2,1361 га. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «АКВАРЕСУРСИ».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: розташований в межах села Княжа
Звенигородського району Черкаської області. Платник робіт з оцінки:
громадянин України Стеценко В. А. Дата оцінки: 31.07.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено
ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 4000,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставків ділянки № 4,
№ 5 м. Жашків: земляна дамба з водонапускною спорудою; земляна
дамба з водоскидною спорудою. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство «АКВАРЕСУРСИ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вирощувальний став площею 31,95 га
в межах Жашківської міської ради Жашківського району Черкаської
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Станецький В. А. Дата оцінки:
31.07.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 4000,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбувся 23.08.2018
Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу визнано:
ФОП Читайло Валентину Василівну на приміщення будівлі навчального корпусу № 9 (літ. А’) загальною площею 135,1 м2 (у т.
ч. зал (8-1) – 96,0 м2, кухня (8-2) – 25,2 м2, мийка (8-4) – 13,9 м2)
за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101, що перебувають
на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк
виконання робіт: 1 950 (одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят) гривень та
5 (п’ять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбулися 13.08.2018
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва об’єкта
оцінки
Нежитлові приміщення
Частина нежитлового приміщення
Нежитлові приміщення
Частина нежитлового приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення
Нежитлові приміщення

10 Нежитлове приміщення
11 Частина чаші стадіону та частина
споруди при виході зі стадіону
12 Нежитлові приміщення

Термін Вартість
виконан- виконанПло- Адреса об’єкта оцінки СОД – пере- ня,
каленща, м2
можець
робіт,
дарних ня грн
днів
383,6 м. Київ, вул. Полко- ПП «Гарант- 2
4 800
ва, 55
Експерт»
8,0
м. Київ, вул. Мельни- ТОВ «Компанія 2
2 600
кова, 81, літер «Д»
«Експерт Консалтинг»
165,9 м. Київ, вул. ТургеТОВ «Укрспе- 2
3 450
нєвська, 82а
цексперт»
2,0
м. Київ, вул. М.Коцю- ТОВ «Укрспе- 2
2 380
бинського, 7
цексперт»
54,72 м. Київ, вул. Б. Хмель- ТОВ «Компанія 2
3 100
ницького, 8/16
«Експерт Консалтинг»
51,3
м. Київ, просп. Героїв ПП «Гарант- 2
3 200
Сталінграда, 2
Експерт»
57,0
м. Київ, просп. Кома- ФОП Льодін 4
3 500
рова, 1, корпус № 11 Ю. П.
49,9
м. Київ, вул. ШолуТОВ «Компанія 2
3 050
денка, 10, корпус
«Експерт Кон№ 14
салтинг»
61,29 м. Київ, вул. В. Чор- ТОВ «Укрспе- 2
3 100
новола, 28/1, корпус цексперт»
№ 11а
96,7
м. Київ, вул. Преобра- ФОП Льодін 4
3 500
женська, 25
Ю. П.
14,0
м. Київ, вул. Велика ПП «Гарант- 2
4 500
(у т. ч. Васильківська, 55
Експерт»
11,0 та
3,0)
61,1
м. Київ, просп. Пере- ТОВ «Компанія 2
2 950
моги, 44
«Експерт Консалтинг»
4,0
м. Київ, вул. СечеТОВ «Укрспе- 2
2 380
нова, 6
цексперт»
9,0 (в т. м. Київ, просп. Пові- ПП «Гарант- 2
3 600
ч. 4,0 та трофлотський, 39/1 Експерт»
5,0)

13 Частина нежитлового приміщення
14 Частина даху та
частина асфальтованого майданчика
15 Асфальтований
711,0
майданчик
16 Нежитлове при- 15,6
міщення

м. Київ, Кільцева дорога, 4
м. Київ, вул. ДовнарЗапольського, 16

17 Нежитлове при- 84,1
міщення
18 Частина нежитло- 1,0
вого приміщення

м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19
м. Київ, Дорога кільцева, 4а

ПП «ГарантЕксперт»
ТОВ «Компанія
«Експерт Консалтинг»
ТОВ «Укрспецексперт»
ПП «ГарантЕксперт»

2

4 550

2

2 700

2

3 000

2

2 460

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 05.09.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну
щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих
приміщень № 43 – 17,5 м2, № 44 – 17,0 м2, № 45 – 11,6 м2, загальною
площею 46,1 м2, на 7-му поверсі адміністративно-побутового корпусу
(літ. А), що перебувають на балансі Державного науково-виробничого
підприємства «Пошук», за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 20, з метою продовження строку дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового
вбудованого приміщення № 1 площею 6,0 м2 на 1-му поверсі адміністративного приміщення (літ. А), що перебуває на балансі Управління соціального захисту населення Ямпільської районної державної
адміністрації, за адресою: 24500, Вінницька обл., Ямпільський р-н,
м. Ямпіль, вул. Замкова (Жовтнева), 88, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 150 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну
щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих
приміщень: на 2-му поверсі – 15,8 м2 (№ 1); на 3-му поверсі – 195,6 м2
(№ 1 – № 5 – 130,1 м2; № 7 – № 8 – 20,7 м2; част. № 9 – 13,9 м2; част.
№ ХІХ – 18,9 м2; част. № ХХ – 12,0 м2); на 7-му поверсі – 31,4 м2 (№27 –
15,9 м2; № 29 – 15,5 м2), загальною площею 242,8 м2 адміністративнопобутового корпусу (літ. А) Державного науково-виробничого підприємства «Пошук», за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. Костянтина
Василенка, 20, з метою продовження строку дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – окремо розташованої одноповерхової будівлі загальною площею 79,8 м2, яка не
увійшла під час приватизації до статутного (складеного) капіталу
ВАТ «Немирівський цукровий завод», за адресою: Вінницька обл.,
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Немирівський р-н, с. Ковалівка, вул. Заводська (колишня Калініна),
14, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 2 270 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 04.09.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності визнано ТзОВ «АТЛАНТ» ЛТД для проведення незалежної оцінки – частини адміністративного будинку площею 304,8 м2 за адресою: 44600,
Волинська обл., смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 53, що обліковується на балансі управління соціального захисту населення Маневицької районної державної адміністрації, мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки –
1 680,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 30.08.2018
Для проведення незалежної оцінки:
об’єкта державної власності малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Берегівський кар’єр»,
який орендується ПрАТ «Берегівский кар’єр» (код за ЄДРПОУ
32703031), місцезнаходження об’єкта: 90260, Закарпатська обл.,
Берегівский р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ , 245 з метою визначення вартості державного майна переданого в оренду з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами, переможцем
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на
таких умовах: вартість послуг з оцінки – 25 500 грн, термін виконання – 15 днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 30.08.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцями визнано:
1. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з
оцінки об’єкта оренди: прибудови (літ. А’) загальною площею 36,4 м2
до будівлі металообробної дільниці (літ. А, інв. № 10310016). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н,
с. Новогупалівка, вул. Центральна, 44. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління водного господарства. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 000 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. ФОП Жиров Андрій Костянтинович на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди: нежитлових приміщень з № 69 до № 73 включно, вбудованих в третій поверх будинку гуртожитку (літ. А-5) (житлові приміщення першого, другого та третього поверху будівлі гуртожитку були
переведені в нежитлові Розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації від 14.08.2002 № 334 загальною площею 1059,53 м2)
загальною площею 115,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Якова Новицького/ Правди, 11/51. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: ЗПНУ № 461 ВАТ «Запоріжелектромонтаж» та не увійшло до його статутного капіталу при приватизації.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2800 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
3. ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини даху загальною площею 33,0 м2
учбового корпусу № 1 (літ. А-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло, 71/46. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 	Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний коледж Запорізької державної інженерної академії. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
4. ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди, а саме: частини приміщення № 1 загальною площею 8,8 м2, будівлі майстерень (літ. Б), реєстровий № 36415134.33.
ДЛСУУО001; частини димової труби котельні, що разом становить
50 % її площі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Вільнянський р-н c. Михайлівка, вул. Шкільна, 5. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне
управління водного господарства Запорізького обласного управління водних ресурсів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 100
грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 16 площею 34,6 м 2 та тамбура
площею 1,0 м2 першого поверху будівлі (літера А-3, реєстровий
номер 03069305.1.СЦЧАЧБ009), загальною площею 35,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. О. Невського, 27. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське
вище професійне училище». Вартість виконання робіт з оцінки –
3100 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору;
вбудованого в 10-й поверх будівлі управління шлюзу (літ. А-10, інв.
№ 240) нежитлового приміщення № 48 загальною площею 12,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний,
240. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди від 19.09.2012 № 1223/166п/п, укладеного між Державним підприємством водних шляхів «Укводшлях» та
Держаним підприємством «Адміністрація морських портів України»
за погодженням регіональним відділенням розміру орендної плати.
Балансоутримувач майна: Державне підприємство водних шляхів
«Укводшлях». Вартість виконання робіт з оцінки – 2250 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання
договору;
5. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди: частини даху загальною площею 25,0 м2, будівлі
гуртожитку № 2, реєстровий № 02125237.1.ЦСЮЯУУ068. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Івана
Алексєєва, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: Мелітопольський державний педагогічний університет імені
Богдана Хмельницького. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500
грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору.
7. ФОП Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди: вбудованого нежитлового приміщення № 108 першого поверху будівлі (літ. А) загальною площею 63,8 м2. Місцезна-
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ходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Університетська (колишня назва Ульянових), 25. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський державний
педагогічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 850
грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору.
8. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення № 51 загальною площею 4,0 м2 першого поверху будівлі
(літ. А-1, реєстровий номер 08672408.1. ТГЧЮБР497). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 191. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізьке міське
управління Головного управління МВС України а Запорізькій області.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 380 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 29.08.2018
Комісія одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки
об’єктів оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:
Частина нежитлового приміщення № Х а площею 1,5 м2 та частина
нежитлового приміщення № XIVа площею 1,5 м2 на першому поверсі
гуртожитку № 4. м. Львів, вул. Сахарова, 25. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 190 грн.
Частина нежитлового приміщення № 29-1 площею 1,5 м2 та частина нежитлового приміщення № 75-1 площею 1,5 м2 на другому та
четвертому поверхах п’ятиповерхового гуртожитку № 3. м. Львів,
вул. Карпинця, 27. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 1 000 грн.
Частина нежитлового приміщення № 325-1а площею 1,5 м2 та частина нежитлового приміщення № 525-1а площею 1,5 м2 на третьому
та п’ятому поверхах дев’ятиповерхового гуртожитку № 15. м. Львів,
вул. Лазаренка, 42. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1980 грн.
Частина нежитлового приміщення № 53-2а площею 1,5 м2 та частина нежитлового приміщення № 164-2а площею 1,5 м2 на першому
та третьому поверхах п’ятиповерхового гуртожитку № 8. м. Львів,
вул. Сахарова, 23. Мета оцінки – продовження договору оренди.
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р.П. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 190 грн.
Частина нежитлового приміщення № 6а площею 1,5 м2 на третьому поверсі п’ятиповерхового гуртожитку № 5. м. Львів, вул. Лукаша, 4. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 199 грн.
Частина нежитлового приміщення № 484а площею 1,5 м2 та частина нежитлового приміщення № 665а площею 1,5 м2 на третьому та
четвертому поверхах п’ятиповерхового гуртожитку № 10. м. Львів,
вул. Відкрита, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 400 грн.
Частина нежитлового приміщення № 425-1а площею 1,5 м2 та
частина нежитлового приміщення № 607-1а площею 1,5 м2 на четвертому та шостому поверхах дев’ятиповерхового гуртожитку № 14.
м. Львів, вул. Лазаренка, 40. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 200 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 80,0 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі під літ. «Б-3» –
новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4 к/д.
Вартість робіт – 2 100 грн.
Державне нерухоме майно загальною площею 40,0 м2 на третьому поверсі у нежитловій будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м.
Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 500 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 53,2 м2 в підвалі гуртожитку № 3. м. Львів, вул. Шімзерів, 5а. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Левковичі». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 935 грн.
Частина нежитлового приміщення (№ 276) на першому поверсі
будівлі головного корпусу університету загальною площею 3,0 м2.
м. Львів, вул. Університетська, 1. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт –
1 190 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 30.08.2018
Переможцями конкурсів визнано:
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
частини навчально-допоміжного корпусу площею 214,6 м 2
за адресою: вул. Лобача, 20а, с. Калашники, Полтавський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі Коледжу управління,
економіки права ПДАА. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1 460,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення на 5-му поверсі площею 13,3 м2 та частина даху площею 10,0 м2, загальною площею 23,3 м2 за адресою:
пров. Віктора Носова, 2а, м. Полтава, що обліковується на балансі
УМВС України в Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 860,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа
нерухомості» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлової будівлі площею 34,4 м2 за адресою: вул. Гоголя, 2а, смт Диканька, Полтавська обл., що обліковується на балансі
Північно-східного офісу Держаудитслужби. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 610,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної
оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення в холі спального корпусу на
першому поверсі шестиповерхової будівлі МРЦ площею 2,0 м2
за адресою: вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл., що
обліковується на балансі Медичного реабілітаційного центру МВС
України «Миргород». Мета оцінки – укладення договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
Над номером працювали:
В. П. Борківська
о. В. Царуліца
Т. М. Утеченко

юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 46,2 м2 за адресою: проїзд
Зональний, 1, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується
на балансі Державної установи «Кременчуцька виправна колонія
(№ 69)». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний
Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення будівлі площею 88,4 м2 за адресою: вул. Перемоги, 15, м. Лохвиця, Полтавська обл., що обліковується на балансі Лохвицького об’єднаного управління Пенсійного
фонду України Полтавської області. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 590,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення в будівлі промислового цеху площею
1529,0 м2 за адресою: с. Кустолово-Суходілка, Машівський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ДП «Сільськогосподарське
підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України
(№ 9)». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1590,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 05.09.2018

1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – будівля магазину-їдальні загальною площею 324,4 м2 за адресою: Сумська
обл., Середино-Будський р-н, смт Зноб-Новгородське, вул. Тетяни Горєлової, 77 (майно, що не увійшло до СК ВАТ «Сумиводбуд», балансоутримувач – відсутній, управління – РВ ФДМУ по Сумській області), з метою передачі в оренду визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3 500,0 грн;
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта –
нежитлові приміщення загальною площею 83,34 м2 за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Батуринська, 2 (балансоутримувач – Державна установа «Конотопський виправний центр (№ 130)», з метою передачі в оренду
визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 550,0 грн;
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове приміщення площею 27,9 м2 будівлі – пам’ятки архітектури, історії місцевого значення «Друкарня», за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2
(балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Сумської обласної державної адміністрації), з метою продовження дії договору оренду визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт». Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 330,0 грн;
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове приміщення площею 42,9 м2 будівлі – пам’ятки архітектури, історії місцевого значення «Друкарня», за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2
(балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Сумської обласної державної адміністрації), з метою продовження дії договору оренду визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт». Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 330,0 грн;
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта –
вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 14,5 м2 за адресою:
Сумська обл., м. Ромни, вул. Аптекарська, 2 (балансоутримувач – Сумський обласний центр занятості), з метою продовження дії договору оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1070,0 грн;
6. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта –
вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 30,2 м2 за адресою:
Сумська обл., м. Ромни, вул. Аптекарська, 2 (балансоутримувач – Сумський обласний центр занятості), з метою продовження дії договору оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 070,0 грн;
7. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 55,0 м2 будівлі – пам’ятки історії, архітектури та монументального мистецтва місцевого значення «Будинок повітового земства» за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська,
51 (балансоутримувач – Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка), з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 350,0 грн;
8. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта –
група інвентарних об’єктів – нежитлові приміщення загальною площею 27,7 м2, а саме: 1) нежитлове приміщення четвертого поверху
п’ятиповерхової будівлі головного корпусу площею 25,6 м2; 2) частина
нежитлового приміщення першого поверху чотириповерхової будівлі філологічного корпусу площею 2,1 м2 за адресою: м. Суми, вул. Роменська,
87 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет
ім. А. С. Макаренка), з метою продовження дії договору оренду визнано
ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 200,0 грн.
9. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 31,8 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48 (балансоутримувач – Конотопське управління Державної казначейської служби України Сумської області), з метою
передачі в оренду визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 400,0 грн.
10. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта –
частина нежитлового приміщення площею 17,8 м2 за адресою: Сумська
обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 44 (балансоутримувач – Глухівське управління Державної казначейської служби України Сумської області), з метою
передачі в оренду визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 400,0 грн
11. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 43,5 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Охтирка, вул. Незалежності, 1 (балансоутримувач – Державний навчальний заклад «Охтирський центр професійно-технічної освіти»), з метою передачі в оренду визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 400,0 грн
12. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта –
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 25 (балансоутримувач – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка), з метою
передачі в оренду визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 400,0 грн
13. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта –
нежитлове приміщення площею 15,8 м 2 за адресою: Сумська обл.,
м. Охтирка, вул. Сумська, 46 (балансоутримувач – Охтирський коледж
Сумського національного аграрного університету), з метою передачі в
оренду визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 400,0 грн
14. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта –
нежитлові приміщення загальною площею 144,9 м2 за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 44 (балансоутримувач – Глухівське
управління Державної казначейської служби України Сумської області),
з метою продовження дії договору оренду визнано ФОП Даниленко О. І.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 200,0 грн.
15. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта –
нежитлове приміщення площею 10,7 м 2 за адресою: Сумська обл.,
м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48 (балансоутримувач – Конотопське
управління Державної казначейської служби України Сумської області),
з метою продовження дії договору оренду визнано ТОВ «КОНСАЛТ-С».
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 150,0 грн.
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