Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 96 (1116)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Е
Фонд державного майна України інформує про завершення приватизації державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» у кількості 235 986 шт., що становить
99,9945 % статутного капіталу товариства, код за ЄДРПОУ 26520688, що зареєстроване за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 4, ціна
продажу якого відповідно до протоколу проведення аукціону з продажу державного
пакета акцій публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції
та розвитку» від 30 листопада 2016 року № 1, затвердженого Фондом державного
майна України 30 листопада 2016 року, становить 82 827 000,00 (вісімдесят два
мільйони вісімсот двадцять сім тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ, який приватизовано шляхом продажу на аукціоні.
Початкова ціна продажу об’єкта – 82 827 000,00 (вісімдесят два мільйони вісімсот двадцять сім тисяч гривень 00 копійок).
Ціна продажу об’єкта – 82 827 000,00 (вісімдесят два мільйони вісімсот
двадцять сім тисяч гривень 00 копійок).
Переможець аукціону – юридична особа – товариство з обмеженою відповідальністю «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД», код за ЄДРПОУ 40977562.
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Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
ОДЕСЬКа ОБЛАСТЬ

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-дослідний та
конструкторсько-технологічний інститут холодильної техніки та технології «Агрохолод» за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, 21-й км Старокиївського шосе, 55
«д». Приватизовано юридичною особою на аукціоні в електронній формі за методом
зниження ціни за 9 018 502,08 грн, у т. ч. ПДВ – 1 503 083,68 грн.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля лазні (літ. Б) загальною площею 221,1 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211к.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400,
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною площею
221,1 м2, 1975 року побудови, не використовується.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0585 га, кадастровий номер 0520410100:00:016:0241. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, код
цільового використання 03.15. Відомості про обмеження у використанні земельної
ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 118 731,00 грн, у т. ч.: вартість будівель – 50 764,00 грн, вартість земельної ділянки – 67 967,00 грн. ПДВ –
23 746,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 142 477,20 грн,
у т. ч.: вартість будівель – 60 916,80 грн, вартість земельної ділянки – 81 560,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати
в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом
передачі; оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку відповідно до вимог статей 123, 125, 126 Земельного кодексу України; використовувати
земельну ділянку за її цільовим призначенням з дотриманням вимог статті 96 Земельного кодексу України.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 424,77 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 14 247,72 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11.01.2018 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15.01.2018 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 11.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@
uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 55-08-12, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2,
вхідний майданчик (літ. а), вхідний майданчик (літ. а1).
Адреса об’єкта: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65а.
Зберігач: ПВКП «Будівельник», код за ЄДРПОУ 30806734.
Адреса зберігача: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2, вхідний майданчик (літ. а), вхідний майданчик (літ. а1), 1995
року побудови. Будівля знаходиться в периферійній частині міста, практично на
виїзді з міста в промисловій зоні.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0420 га. Кадастровий номер 0524310100:01:019:0331. Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Цільове призначення 03.08 – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадської забудови.
Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна без ПДВ – 267 425,00 грн, ПДВ – 53 485,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 320 910,00 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта, що становить 3 209,10 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 32 091,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11.01.2018.
Аукціон в електронній формі буде проведено – 15.01.2018 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 13.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу:
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля – магазин площею 81,5 м2.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Коханівка, вул. Цент
ральна, 5.
Балансоутримувач: Відкрите акціонерне товариство «Павлівське» (код
за ЄДРПОУ 13953115). Адреса балансоутримувача: 38813, Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Артемівка, вул. Артема, 69.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент шлаковий; стіни шлакові; перекриття– дерев’яне; покрівля азбестоцементна, підлога
цементна, мозаїчна, внутрішнє опорядження – штукатурка, побілка, водне пофарбування, металопрофіль; зовнішнє опорядження – керамічна плитка. Загальна
площа – 81,5 м2. Рік побудови – 1984. Об’єкт розташований в середній зоні села
Коханівка. Стан будівлі – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: згідно з витягом з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт розташований на
земельній ділянці площею 0,0344 га, кадастровий номер 5325455303:03:003:0044,
цільове призначення: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 700,00 грн, ПДВ – 4 540,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 27 240,00 грн.
Умови продажу об’єкта: у встановлений договором купівлі-продажу строк
сплатити ціну об’єкта; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти
об’єкт; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання
користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах
чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати
об’єкт до сплати його повної ціни; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого
відчуження, протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта
можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за
договором виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори про
подальше відчуження об’єкта, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним
органом приватизації подальшого відчуження об’єкта є підставою для визнання
правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Грошові кошти у розмірі 2 724,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592, зі змінами.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській
області, код ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua) 26 грудня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Констатинівська, 2а, тел. (044)
337-23-562, (044) 337-23-61, електронна пошта: torgi@uisce.com.ua). Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу Товарної біржi «Українська міжрегіональна спеціалізована» оригінали заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Термін приймання заяв – до 16.00 22 грудня 2017 року включно.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418, тел. (05322)
2-24-86.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину загальною площею 84,2 м2.
Адреса об’єкта: 39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Лобановського, 1/17.
Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро» (код за ЄДРПОУ 33014041).
Адреса балансоутримувача: 39001, Полтавська обл., м. Глобине,
вул. Володимирівська,144.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля магазину розташована окремо. Поверхів – 1. Рік побудови – 1982. Фундамент бутовий, стіни цегляні; перекриття –
з/б плити; підлога – бетонна, керамічна плитка; покрівля – азбестоцементні листи;
внутрішнє опорядження – штукатурка, побілка, водяне пофарбування; інженерні
комунікації – наявна електрика. Загальна площа – 84,2 м2.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,017 га, кадастровий номер земельної ділянки 5320610100:50:007:0693. Цільове призначення – для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07. Категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 50 700,00 грн, ПДВ – 10 140,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 60 840,00 грн.
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Умови продажу об’єкта: у встановлений договором купівлі-продажу строк
сплатити ціну об’єкта; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти
об’єкт; подальше використання земельної ділянки покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття право власності на об’єкт;
не відчужувати об’єкт до сплати його повної ціни; надавати продавцю матеріали,
відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження, протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження
об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань
за договором виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори про
подальше відчуження об’єкта, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним
органом приватизації подальшого відчуження об’єкта є підставою для визнання
правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592, зі змінами.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Сплата за об’єкт здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 6 084,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за
ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019,
р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua) 26 грудня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Констатинівська, 2а, тел. (044)
337-23-62, (044) 337-23-61, електронна пошта: torgi@uisce.com.ua). Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» оригінали заяви
на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 грудня 2017 року
до 16.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418, тел.: (0532)
56-35-55, 2-24-86.

Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 15.01.2018.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 в
ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у робочі дні в РВ ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40,
час роботи – з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, крім вихідних.
Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована», тел. +38(044) 33723-61, (044) 337-23-62.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: одноповерхова будівля № 13/157 загальною площею
137,0 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/157.
Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 35643206).

Адреса балансоутримувача: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав,
вул. Незалежності, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля цегляна загальною площею
137 м2, без підвалу, ІІІ групи капітальності, 1975 року будівництва.
Земельна ділянка площею 0,1200 га. Кадастровий номер 6822110100:01:008:1157.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації – 88 118,40 грн з урахуванням ПДВ.
ПДВ – 14 686,40 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 73 432,00 грн, у т. ч.: земельна
ділянка – 31 126,00 грн, будівля – 42 306,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 8 811,84 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
2. Назва об’єкта: прибудоване приміщення акумуляторної №13/230 загальною площею 37,6 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із
земельною ділянкою).
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, № 13/230.
Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 35643206).
Адреса балансоутримувача: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав,
вул. Незалежності, 2.
Відомості про об’єкт: прибудоване приміщення акумуляторної загальною площею 37,6 м2 цегляна, ІІ групи капітальності, 1991 року будівництва.
Земельна ділянка площею 0,0400 га. Кадастровий номер 6822110100:01:008:1230.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації – 35 599,20 грн з урахуванням ПДВ.
ПДВ – 5 933,20 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 29 666,00 грн, у т. ч.: земельна
ділянка – 10 694,00 грн, приміщення – 18 972,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 3 559,92 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
3. Назва об’єкта: одноповерхова будівля КПП № 13/191 загальною площею 57,6 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із земельною
ділянкою).
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, № 13/191.
Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною площею 57,6 м2 цегляна, без підвалу, І групи капітальності, 1975 року будівництва.
Земельна ділянка площею 0,0123 га. Кадастровий номер 6822110100:01:008:11191.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації – 88 118,40 грн з урахуванням ПДВ.
ПДВ – 14 686,40 грн.
Початкова вартість об’єкта без урахування ПДВ – 73 432,00 грн, у т. ч.: земельна ділянка – 31 126,00 грн, будівля – 42 306,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 5 716,20 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
Умови продажу об’єктів приватизації: подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати продавцю матеріали, відомості, документи
щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України здійснити заходи
щодо переоформлення права власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 19 січня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 15 січня 2018 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
на електронну адресу: putb@ pfg.if.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі
(76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єтів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 № 400/2840
(зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 в
ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва – одноповерхового 4-кімнатного
житлового будинку з підсобним господарським приміщенням
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноповерховий 4-кімнат
ний житловий будинок з підсобним господарським приміщенням.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степна, 15.
Балансоутримувач: Полтавське тампонажне управління ПАТ «Укрнафта».
Адреса балансоутримувача: 36034, м. Полтава, вул. Половки, 90.
Відомості про об’єкт: будівництво одноповерхового 4-кімнатного житлового
будинку з підсобним господарським приміщенням розпочато в жовтні 1992 року,
призупинено в червні 1995 року. Заходи з консервації не здійснювалися. Загальна
площа за проектом – 108,49 м2, житлова площа за проектом – 50,82 м2, будівельний
об’єм за проектом – 443,36 м3. Ступінь будівельної готовності на час припинення

будівництва – 14 %. Бетонні стрічкові фундаменти у задовільному стані, цоколь –
у незадовільному, цегляні перегородки мають пошкодження, перекриття відсутнє.
Фізичний знос: 75 %. Відстань до автодороги Київ – Харків – Довжанський – 0,4 км;
межі обласного центру м. Полтави – 13 км.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки: 0,1237 га; кадастровий номер 5324080101:01:004:0425; категорія земель: землі житлової та громадської забудови; цільове призначення: для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 23 800,00 грн, ПДВ – 4 760,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 28 560,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
в установлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; в установлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт
приватизації; завершити будівництво об’єкта та ввести об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передачі; забезпечити
вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під
час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення згідно
з чинним законодавством; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання
умов цього договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою
дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження
протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації
можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за їх виконанням, у порядку, що затверджується Фондом державного майна
України; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник
об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього
права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації
копії документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше
відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені в договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним
органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для
визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від

09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Засоби платежу – грошові кошти.
Грошові кошти у розмірі 2 856,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області,
код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua.) 29 грудня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: +38
(044) 337-23-62, 337-23-61, електронна пошта: torgi@uisce.com.ua.). Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» оригінал заяви
на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 25 грудня 2017 року до 16.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за його місцем
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418, тел.:
(05322) 56-35-55, 2-24-86.

Продаж об’єктів групи Ж

ПОЛТАВСЬКА область

земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07;
категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 63 900,00 грн, ПДВ – 12 780,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 76 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
в установлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; в установлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт
приватизації; збереження профілю діяльності протягом 3 (трьох) років; питання
користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах
чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати
об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; здійснити реєстрацію
права власності на об’єкт; надавати продавцю матеріали, відомості, документи
щодо виконання умов цього договору; обов’язки покупця, передбачені договором,
зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження, протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження
об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника всіх
зобов’язань за договором, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується Фондом

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: адміністративно-господарське приміщення загальною площею
65,3 м2 (будівля літ. А-І) разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Стара
Ушиця, вул. Миру, 11.
Балансоутримувач: Кам’янець-Подільське міжрайонне управління водного
господарства, код за ЄДРПОУ 22777031.
Відомості про об’єкт: адміністративно-господарське приміщення загальною
площею 65,3 м2 (будівля літ. А-І) – окремо розташована, одноповерхова, кам’яна
будівля, у тому числі підвал (погріб) площею 20,6 м2. З інженерних мереж об’єкт
забезпечений електропостачанням та пічним опаленням, у підвалі (погребі) є лише
електропостачання. Технічний стан об’єкта – задовільний. Група капітальності – ІІІ.
Рік побудови – 1973. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0722 га,
цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення. Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні Кам’янець-Подільського міжрайонного управління водного
господарства. Кадастровий номер 6822455800:04:005:0210.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 159 148,80 грн.
ПДВ – 26 524,80 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 132 624,00 грн, у т. ч.: земельна ділянка – 49 071,00 грн, адміністративно-господарське приміщення (будівля
літ. А-І) – 83 553,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 15 914,88 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати продавцю матеріали, відомості, документи
щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України здійснити заходи
щодо переоформлення права власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 19.01.2018, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 27.11.2017 № 1791)

ЧЕРКАСЬКА область

Торговий центр за адресою: Черкаська обл., Драбівський район, с. Рецюківщина, вул. Паркова, 3, що перебуває на балансі ПАТ «Черкаський».

ПОЛТАВСЬКА область

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-32
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ (без збереження профілю діяльності)
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні (без збереження профілю діяльності)
(затверджений наказом ФДМУ від 27.11.2017 № 1790)

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛь

Недіючий літній кінотеатр «Текстильник» за адресою: Херсонська обл.,
м. Херсон, с. Текстильне, вул. 1-ша Текстильна, 1а, що перебуває на балансі ВАТ
«Херсонський бавовняний комбінат».
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля майстерні з гаражами площею 115,8 м2.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної
Сотні, 44б.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області.
Відомості про об’єкт: будівля одноповерхова цегляна, ІІІ групи капітальності, 1972 року будівництва. Об’єкт складається з основного приміщення, де знаходиться майстерня, площею 46,1 м2 та гараж площею 49,7 м2 та прибудови, де
знаходиться гараж, площею 20,0 м2.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 224 073,00 грн. ПДВ – 44 814,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 268 887,60 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 26 888,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420 в
ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта визначає
покупець; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання
умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта згідно
з чинним законодавством України здійснити заходи щодо переоформлення права
власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 19 січня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 15.01.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
на електронну адресу: putb@ pfg.if.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єтів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 № 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 в
ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – їдальні-магазину
Назва об’єкта: їдальня-магазин.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське,
вул. Весняна, 13/2.
Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро», код за ЄДРПОУ 33014041.
Адреса балансоутримувача: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Володимирівська, 144.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею
466,3 м2, 1987 року побудови розташована за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське, вул. Весняна, 13/2. Фундамент – бетон, перекриття – з/бетонні плити; підлога – бетонна; інженерне обладнання – електрика,
газопровід, водопровід. Загальний стан – будівля потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,0742 га, кадастровий номер земельної ділянки 5320610104:04:001:0022; цільове призначення
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державного майна України; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта
новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу
приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори
про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що
визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації
є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,

конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Засоби платежу – грошові кошти.
Грошові кошти у розмірі 7 668,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області,
код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua.) 29 грудня

2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: +38(044)
337-23-62, 337-23-61, електронна пошта: torgi@uisce.com.ua.). Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» оригінал заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 25 грудня 2017 року до 16.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418, тел.:
(05322) 56-35-55, 2-24-86.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державна служба 02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025, Частина адміністративної
02359662.1. АААДЕЕ780 44600, Волинська обл., смт Маневичі,
11,5
38 653,00
2 роки 364 дні
Розміщення перукарні
статистики України м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел.: (0332) 78-56-70, (0332) 78-56-71
будівлі
вул. 100-річчя Маневич, 29
2 Державна служба 02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025, Частина адміністративного
02359662.1. АААДЕЕ770 44701, Волинська обл., м. Володимир11,0
55 546,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
статистики України Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-70
приміщення А-2
Волинський, вул. Олени Хохол, 22
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державне агентство
01039820, Ємільчинське управління водного
водних ресурсів України господарства, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 122в, тел./факс 2-14-44
2 Державне агентство
01039820, Ємільчинське управління водного
водних ресурсів України господарства, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 122в, тел./факс 2-14-44
3 Державна фіскальна
39904577, Користувач – Житомирська ОДПІ
служба України
ДФС у Житомирській області, м. Житомир,
мкр-н Перемоги, 2, тел. 41-85-37
4 Державне агентство
00991887, ДП «Овруцьке лісове господарство»,
лісових ресурсів України Овруцький р-н, с. Дубовий Гай, тел. 6-35-19

№
з/п

Назва органу
управління

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
місцезнаходження
площа, м2
01039820.8.АААБГЕ361
Ємільчинський р-н, Сімаківська мільська
–
рада, за межами с. Камянка, на правій притоці р. Радич басейну р. Уж
01039820.8.АААБГЕ362;
Ємільчинський р-н, Сімаківська мільська
–
рада, за межами с. Сімаківка, на правій
притоці р. Радич басейну р. Уж
01039820.8.ТШКТВК001
72
39292197.134.ОМЕШОЖ 123 м. Житомир, мкрн-н Перемоги, 2
18,8
реєстровий номер майна

Гідротехнічні споруди ставка площею при НПГ 37,41 га (гребля
довжиною 340 м та шириною 10 м та шлюз-регулятор В 8х1)
Гідротехнічні споруди ставка площею при НПГ 30,04 га (гребля
довжиною 320 м та шириною 10 м та шлюз-регулятор В 8х1) та
будинок гідротехніка
Нежитлове приміщення на третьому поверсі адмінбудинку (літ. А)
Нежитлове приміщення будинку лісотехнічної пропаганди (літ. А)

–

Овруцький р-н, с. Бережесть, вул. Заводська, 33

вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
81 984,00
2 роки 364 дні
Для рибогосподарських потреб

20,3

172 643,00

2 роки 364 дні

Для рибогосподарських потреб

94 808,00

2 роки 364 дні

Розміщення офіса

17 106,00

2 роки 364 дні

Розміщення магазину з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
1 Державна фіскальна служба 40233365, Університет державної фіскальної служби, 08201, м. Ірпінь, Частина учбового корпусу факультету
–
Київська обл., м. Ірпінь,
55,1
433 900,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдалень, буфетів, що здійснюють продаж товарів підакУкраїни
вул. Університетська, 31, тел. (04597) 6-02-46
податкової міліції
вул. Університетська, 31
цизної групи, у навчальних закладах
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство охорони 23227054, Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони Частина покрівлі будівлі
23227054.1.ААААЛБ895 м. Кропивницький (Кірово10,0
64 585,00
2 роки 11 місяців Розміщення антенно-фідерного пристрою та обладздоров’я України
здоров’я України», 25004, м. Кропивницький, вул. Салганні піски, 14, тел. (0522) 22-44-00
стаціонарного корпусу
град), вул. Салганні піски, 14
нання базової станції стільникового зв’язку
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
2 Міністерство освіти і науки України

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
04653199.13.АААДЕБ677 м. Полтава,
18,4
112 720,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса турагента (7,0 м2); ксерокопіювальної
вул. В. Козака, 1
техніки та надання послуг населенню із ксерокопіювання
документів (11,4 м2)
02071100.1.ЮУЧПКХ045 просп. Першотравне- 1 032,32
2 160 645,76
2 роки 11 місяців Тренажерний зал (315,42 м2), камери схову (пл. 102,51 м2),
вий, 25, м. Полтава
інше (614,39 м2)

найменування реєстровий номер майна

04653153, Полтавський філіал Державного підприємства «Державний науково-дослідний
та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», вул. Козака, 1, м. Полтава,
тел.: (0532) 50-26-65, 2-92-41
02071100, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, проспект
Першотравневий, 24, м. Полтава, тел. (0532) 56-98-94

Нежитлове
приміщення
Нежитлове
приміщення

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державна аудиторська 10479801, Західний офіс Держаудитслужби, 79007, м. Львів,
Нежитлове приміщення
–
Рівненська обл., смт Гоща, вул. Соборна
168,2
288 140,00
1 рік
Розміщення бібліотеки
служба України
вул. Костюшка, 8, тел. (032) 255-34-16
(Радянська), 11
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, 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 ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство охоро- 01896866, Харківський національний медичний університет, 61022, Частина холу № 1 (за план-схемою) на 1-му поверсі у центральному 7-поверховому
01896866.5.НЧИЮЦЛ3973 м. Харків, вул. Текстильна, 4
ни здоров’я України м. Харків, просп. Науки, 4, тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32
корпусі 7-поверхової будівлі з двома 3-поверховими прибудованими корпусами «А» та
«В» Навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка» ХНМУ (поліклініка), інв. № 10310018
2 Міністерство охоро- 01896866, Харківський національний медичний університет, 61022, Частина коридору № 15 (за технічним паспортом) на 1-му поверсі 2-поверхової будів- 01896866.2.НЧИЮЦЛ11375 м. Харків, пр. Перемоги, 51
ни здоров’я України м. Харків, просп. Науки, 4, тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32
лі гуртожитку № 2, літ. З-2, інв. № 10320007
3 Міністерство освіти 00493764, Харківський національний аграрний університет
Нежитлове приміщення – кімн. № 12 на площі 7,56 м2 та частина коридору № 9
–
Харківська обл., Харківський р-н,
і науки України
ім. В. В. Докучаєва, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в
(згідно викопіровки з плану) на площі 5,07 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі
сел. Докучаєвське, учбового місДокучаєвське – 2, тел.: (057) 709-03-00, 709-03-10
течка ХНАУ ім. В. В. Докучаєва
комбінату побутового обслуговування, інв. № 1030033
4 Міністерство освіти 38855349, Державний університет телекомунікацій, 03110, м. Київ, Нежитлове приміщення – кімн. № 54 на 2-му поверсі 3-поверхової адміністративної
38855349.4.ХФРЦЧА015 м. Харків, вул. Полтавський
і науки України
вул. Солом’янська, (044) 249-25-29
будівлі, інв. № 80285
шлях, 188а
5 Міністерство освіти 02071174, Харківський національний університет будівництва та архі- Нежитлові приміщення – частина приміщення коридору на 1-му поверсі
–
м. Харків, вул. Сумська, 40
і науки України
тектури, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, тел. (057) 700-10-66
6-поверхового головного учбового корпусу, інв. №10300001001, літ. за техпаспортом
А-6, пам’ятка архітектури
6 Міністерство освіти 02071174, Харківський національний університет будівництва та архі- Нежитлові приміщення – частина приміщення на 4-му поверсі 6-поверхового архітек–
м. Харків, вул. Сумська, 40
і науки України
тектури, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, тел. (057) 700-10-66
турного учбового корпусу, інв. № 10300005001, літ. за техпаспортом А-6, пам’ятка
архітектури

загальна вартість майна максимально
мета використання
пло- за незалежною можливий
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
1,0
7 500,00
1 рік
Розміщення торговельного автомата з продажу непродовольчих товарів (бахіли)
2,0

15 700,00

1 рік

Розміщення торговельного автомата з продажу
продовольчих товарів без акцизу (чай, кава)
Розміщення суб’єкта господарювання, що
здійснює побутове обслуговування населення (перукарня)
Розміщення офіса

12,63

64 300,00

1 рік

24,0

127 100,00

1 рік

2,0

29 200,00

1 рік

Розміщення торговельного апарата, що відпускає продовольчі товари (кава)

2,0

25 000,00

1 рік

Розміщення торговельного апарата, що відпускає продовольчі товари (кава)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків,
майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Державна казначейська 37993631, Управління Державної казначейської служби України у Дунаєвецькому районі Хмельницької Приміщення на першому поверсі будинку 37993631.1.ДВЮНПТ003 вул. Шевченка, 83а, м. Ду35,4
96 267,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської приймальні
служба України
області; вул. Шевченка, 83а, м. Дунаївці, Хмельницька обл., 32400, тел. (03858) 3-46-65
для органів управління
наївці, Хмельницька обл.
політичної партії
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
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 Державна казначейська служба 36777814, Управління Державної казначейської служби України у Лисянському районі Черкаської
Приміщення гаража
36777814.1.АААГБГ992 пл. Миру, 33, смт Лисянка, Чер21,4
21 700,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого майна –
України
області, пл. Миру, 33, смт Лисянка, Черкаська обл., тел. (04749) 6-24-73
каська обл.
розміщення гаража
2 Державна казначейська служба 36775216, Управління Державної казначейської служби України у Кам’янському районі Черкаської Приміщення адміністра36775216.1.АААГБД019 пров. Галі Кудрі, 10,
30,3
75 100,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
України
області, пров. Галі Кудрі, 10, м. Кам’янка, Черкаська обл., тел. (04732) 6-18-82
тивної будівлі
м. Кам’янка, Черкаська обл.
3 Міністерство охорони здоров’я 38469768, Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
Частина даху основного
38469768.1. ААААКЛ832 вул. Суворова, 10, м. Золотоно50,0
113 800,00
2 роки 364 дні
Розміщення технічних засобів і антен
України
здоров’я України»
корпусу з підвалом
ша, Черкаська область
операторів телекомунікацій
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

№ 96 (1116)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

6 грудня 2017 року

4
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012, м. Чер- Вбудоване приміщення (1-26) першого поверху 02071240.1.АААККЖ279 м. Чернівці, вул. Уні44,6
991 634,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
і науки України
нівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел.: (0372) 58-48-10, 58-48-11
будівлі навчального корпусу № 2 (літ. А)
верситетська, 19
станом на 30.06.17
підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місце знаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство
38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Нежитлові приміщення 33689922.36.ААААЕВ281 Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
63,55
31 313,22
2 роки 364 дні
Для облаштування
оборони України Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 4-62-96, 4-68-53
будівлі свинарника
смт Гончарівське, вул. Танкістів, 15
підсобного приміщення
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Державне космічне 14309669, Державне підприємство виробниче об’єднання «Київ
Нерухоме майно – частина приміщення
–
м. Київ, вул. Гар100,8
1 437 300,00
2 роки 11 місяців
Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації та видавничої
агентство України прилад», 03680, м. Київ, вул. Гарматна, 2, тел. (044) 456-38-48
на 1-му поверсі корпусу № 3
матна, 2
станом на 30.09.2017
продукції, що видаються українською мовою
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3. частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди державного нерухомого майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: гідротехнічні споруди нагульного
ставу площею 137,3 га, що знаходяться за межами с. Сущанка Попільнянського
району, реєстровий номер 25592421.23.ААЕЖАГ859.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, відповідно до звіту про незалежну оцінку майна становить 346 547,00 грн на 31.08.2017.
Балансоутримувач об’єкта оренди: ДП «Укрриба».
Орган, уповноважений управляти майном: Державне агентство рибного господарства України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – жовтень
2017 року становить 4 471,50 грн (без ПДВ). Основним критерієм визначення
переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення
виконання інших умов конкурсу.
2. Використання орендованого майна – для рибогосподарських потреб.
3. До участі в конкурсі допускаються учасники, код основних видів діяльності
(КВЕД) яких відповідає напряму використання об’єкта оренди та мають підтверджений досвід використання гідротехнічних споруд для рибогосподарських потреб.
4. Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
5. Зобов’язання орендаря щодо розроблення та подання балансоутримувачу
виробничої програми використання державного майна із дотриманням рибопродуктивності відповідно до зон аквакультури, надання необхідної статистичної та
галузевої звітності з питань рибогосподарської діяльності.
6. Зобов’язання орендаря щодо проведення щорічних протиповеневих заходів
та додержання правил експлуатації гідротехнічних споруд.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів особисто повернути орендодавцю підписаний проект
договору оренди. У разі відмови від укладення договору оренди (протягом п’яти

робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір
оренди з урахуванням своєї конкурсної пропозиції орендної плати.
8. Протягом п’яти робочих днів після підписання договору оренди орендар
сплачує авансовий платіж у розмірі орендної плати за 6 місяців, визначеної за
результатами конкурсу (вноситься орендарем на розрахункові рахунки держбюджету та балансоутримувача у співвідношенні 70 % до 30 %). Акт прийманняпередавання підписується сторонами не пізніше 2 (двох) робочих днів після
отримання авансового платежу; у випадку неотримання авансового платежу та
непідписання акта приймання-передачі у вказані вище строки договір оренди
вважається не укладеним.
9. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
майна та виготовлення паспорту рибогосподарської технологічної водойми протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ по
Житомирській області (10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20,
кімн. 405).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
1) заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (поштова адреса, контактний телефон, мобільний телефон);
2) відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом 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; інформацію
про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у
довільній формі за підписом керівника);
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи
або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного
податку; інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства.
Заяви з документами на участь у конкурсах приймаються за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20 у РВ ФДМУ по Житомирській області (кімн. 412).

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із
зазначенням назви, адреси та площі об’єкта.
Кінцевий термін прийняття документів – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі в конкурсі учасники подають до конкурсної комісії конверти
з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати на відкритому засіданні конкурсної комісії в присутності учасників конкурсу. Ознайомитися з об’єктами оренди
можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди РВ ФДМУ по Житомирській області (кімн. 405) або за тел. (0412) 22-64-72.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
із застосуванням принципу аукціону на право оренди
державного нерухомого майна, проведеного 24.11.2017
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна,
а саме: нежитлових побутових приміщень будівлі літ. «Р-1» загальною площею
96,5 м2 за адресою: м. Львів, вул. Черемшини, 44 що перебувають на балансі
Львівського національного університету імені Івана Франка, конкурсною комісією
прийнято рішення про укладення договору оренди з переможцем конкурсу – ТзОВ
«Теплоінвестсервіс».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу на право укладення
договору оренди державного нерухомого майна, проведеного 06.11.2017
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди
державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Одеської національної академії харчових технологій, а саме: нежитлових приміщень 1-го поверху
учбового корпусу (інв. № 10312002, реєстровий № 02071062.1.ЖИЮКЯЖ008)
загальною площею 118,0 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, буд. 31 конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ТОВ «Менуа» (код за
ЄДРПОУ 22467253).

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

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення буфету площею 50,0 м2
на цокольному поверсі (поз. 2, 3, 4 за планом) частини навчального корпусу
літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 32. Найменування балансоутримувача: Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет» (тел. (095) 539-95-58). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Ковтан Н. С. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 13-5,
13-6) загальною площею 48,8 м2 будівлі літ. «А». Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Духновича, 2 прим. 13. Найменування балансоутримувача: Львівська філія Концерну «Військторгсервіс» (тел. (0322) 253-24-64).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Садоха В. В. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 13-1,
13-2) загальною площею 29,0 м2 будівлі літ. «А». Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Духновича, 2, прим. 13. Найменування балансоутримувача: Львівська філія Концерну «Військторгсервіс» (тел. (0322) 25324-64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Дорчі С. Ч. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих приміщень майстерні поз. 1
(літ. Г) та токарного цеху поз. 3 (літ. Г) загальною площею 355,3 м2 корпусу
майстерні (літ. «Г-Г’-Г’’»). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11. Найменування балансоутримувача: Мукачівське міжрайонне управління водного господарства (тел. (03131) 3-1348). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «РІД-СЕРВІС». Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 39,09 грн/м2 станом на 28.01.2011. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
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 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами є
до об’ктів № 1 – 3: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торго
вельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування;
до об’єкта № 4: будівлі, приміщення, частини будівель, площадки виробничої,
виробничо-складської або складської нерухомості.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
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На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Приміщення загальною площею 9,2 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської філії
Українського державного НДІ проектування міст «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4. Запланована дата
оцінки: 30.11.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «МКБ Станіслав».
2. Частина приміщення загальною площею 5,2 м2 (каб. № 15 згідно з техпаспортом) на першому поверсі адмінбудівлі, що обліковуються на балансі
Тлумацького районного відділу УМВС України в Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Тлумач, вул. Винниченка, 7. Запланована дата оцінки: 30.11.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Калуська
інформаційна мережа».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись
конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 2,4
тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в
яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право
на надання таких послуг; інформація про претендента за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента
містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств
тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні
та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
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 з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею 113,75 м2, а саме: споруда кафе площею 84,95 м2, металева споруда магазину загальною площею 28,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод
збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Герасимко
Мирослав Васильович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно площею 168,1 м2,
а саме: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 131,1 м2 на другому
поверсі моторної дільниці та вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 37,0 м2 на першому поверсі моторної дільниці. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Голубовича, 48. Балансоутримувач: ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Голубовича, 48. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ТОВ «Новомонтаж».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею
676,82 м2 в одноповерховій будівлі монтажної дільниці. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Голубовича, 48. Балансоутримувач: ДП «Державний
дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Голубовича, 48. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ТзОВ «ВК Метал».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 180,29 м2, а саме: нежитлове вбудоване приміщення в токарному відділенні цеху металоконструкцій площею 137,6 м2 та нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі площею 42,69 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП
МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «ГідроОфіс».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІІ кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та
майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі 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.
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Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки
окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина гаража на 20 автомобілів площею 451,0 м2
(розміщення стоянки для автомобілів). Місцезнаходження об’єкта: пров. В.
Носова, 2, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський державний навчальнокурсовий комбінат агропромислового комплексу. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2017.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ФОП Руденко В. А.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
(розміщення кавових апаратів). Місцезнаходження об’єкта: вул. Європейська,
164, м. Полтава. Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2017. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Коновал О. І.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які
мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
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);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 15.12.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 21.12.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул.
Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн.
404. Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок
(05322) 2-89-58.

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 оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення площею
1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
Державної казначейської служби України в Рівненській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 13. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний експортноімпортний банк України». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина конструкції даху багатоповерхової
громадсько-адміністративної будівлі площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Рівненський державний
центр науки, інновацій та інформатизації». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Замкова, 22а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення будівлі «Лікарні» площею
22,71 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 3». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
обл., м. Кузнецовськ, вул. Енергетиків, 23. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Герман Галина
Полікарпівна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху навчального
корпусу № 2 (буфет № 2) площею 156,4 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Національний університет водного господарства та природокористування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Приходька, 75. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Цимбалюк Вадим Віталійович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призна-
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чення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення медичного пункту на першому поверсі гуртожитку площею 35,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Березнівське вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Березне, вул. Ціолковського, 2. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Вільчинський Віталій Зіновійович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля першого поверху навчального корпусу № 6 площею 32,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Національний університет водного господарства та природокористування.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 45. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77) . Платник робіт з оцінки: ФОП
Борсук Аліса Олексіївна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля першого поверху навчального корпусу № 2а площею 25,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Національний університет водного господарства та природокористування.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Приходька, 75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Борсук Аліса Олексіївна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина третього поверху адміністративного
приміщення площею 41,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державна фіскальна служба України та знаходиться в оперативному управлінні (користуванні) Рівненської митниці ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
обл., м. Дубровиця, пров. Макарівський, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Приватна агенція
«Експертиза та оцінка+». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: будівля складських приміщень площею
592,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Рокитнівський лісгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
смт Рокитне, вул. Шевченка, 2е. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «ВЕАР». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.11.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: будівля консервного цеху площею 1 492,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Рокитнівський лісгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., смт Рокитне,
вул. Шевченка, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ТзОВ «ВЕАР». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 11. Назва об’єкта оцінки: «Поштовий павільйон», інвентарний
№ 4712/400, реєстровий № 24584661.339.ПШТДПЮ748, площею 29,55 м2
та «Поштовий павільйон (заклад громадського харчування)», інвентарний
№ 4712/401, реєстровий № 24584661.339.ПШТДПЮ749, площею 29,55 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «НАЕК «Енергоатом» і обліковується у ВП «Рівненська АЕС». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
Володимирецький р-н, с. Рудка, вул. Білоозерська, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-7991. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Долина
Тамара Павлівна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 2 об’єкти.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 12. Назва об’єкта оцінки: павільйон (частина майданчика автозупинки
під банкоматом) площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «НАЕК «Енергоатом» та обліковується у ВП «Рівненська АЕС». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Кузнецовськ, дорога Промислова. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ПАТ «Державний ощадний банк України». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:

інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина Примлинового елеватора площею
1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Радивилівський комбінат хлібопродуктів». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська область, м. Радивилів, вул. Волковенка, 11. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-7991. 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: Рівненська філія
спільного Українсько-Німецького підприємства в формі ТзОВ «ІНФОКОМ». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір
земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.11.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення четвертого поверху адміністративного будинку площею 36,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Рівненське обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Кавказька, 7. 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 «ТЕК «Катрин».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій відсутня. Розмір
земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.11.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
№
Назва об’єктів
Дата
Вид
Платник
з/п
оцінки вартості
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина гаража під літ. Є, поз. 1-5 площею 96,6 м2 за адресою: 31.12.17 Ринкова ФОП Антків Іван
вул. Князя Володимира Великого, 12, м. Чортків, ТернопільПетрович
ська обл., що перебуває на балансі Чортківського міжрайонного управління водного господарства
По об’єкту оцінки претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по
Тернопільській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка
складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії актів прийманняпередавання робіт з оцінки, копії листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копії висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про
оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з
оцінки, завірених печаткою претендента); щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою відносно досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки).
Додатково інформуємо, що до розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції
претендентів, вартість послуг з оцінки об’єкта яких не перевищує 2 400,00 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської
нерухомості, гаражі.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
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Конкурсна документація по об’єкту оцінки подається в запечатаному конверті 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. Телефони для довідок:
(0352) 25-04-87, 52-66-84.
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).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХАРКІВСЬКА область

ЧЕРКАСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахоІнформація
№
Мета проведення
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, Дата оцінки
про замовниз/п
оцінки
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника
1 Частина холу на 1-му поверсі 5-поверхової адміні19.12.17 Визначення вар- ФОП
стративної будівлі (літ. «А-5») загальною площею
тості об’єкта з ме- Жунь Є. Г.
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 137а,
тою продовження
що перебуває на балансі Харківського міського цендоговору оренди
тру зайнятості, 36224721, тел. (057) 728-40-07
2 Частина холу на 1-му поверсі різноповерхової (6-14) 19.12.17 Визначення вар- ПАТ «Укрсиббудівлі учбового корпусу загальною площею 2,0 м2
тості об’єкта з ме- банк»
за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 4, що перебуває
тою продовження
на балансі Харківського національного університету
договору оренди
ім. В. Н. Каразіна, 2071205, тел. (057) 707-56-40
3 Перший поверх будинку побуту загальною площею
28.12.17 Визначення вар- ФОП Клещо15,0 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський
тості об’єкта з ме- ва І. І.
р-н, с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В. В.
тою продовження
Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського
договору оренди
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 493764, тел. (0572) 93-71-46
4 Частина нежитлового приміщення на першому поНа дату Визначення
ТОВ Компаверсі одноповерхової будівлі сховища № 6 (інв.
укладання вартості об’єкта нія «ФБР»
№ 050) загальною площею 250,0 м2 за адресою:
договору на оренди з метою
м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балан- проведення передачі в оренду
сі Державного підприємства Міністерства оборони
незалежної
України Харківської контори матеріально-технічного
оцінки
забезпечення, 08162096, тел. 370-38-63
5 Нежитлове приміщення у прибудові до механічНа дату Визначення вар- ДП «Харківного цеху, інв. № 635, загальною площею 57,0 м2
визначену тості об’єкта орен- ський мехаза адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6, що пе- орендодав- ди до 200,0 м2 для нічний завод»
погодження розребуває на балансі ДП «Харківський механічний зацем
рахунку орендної
вод», 08248877, тел. 372-74-46
плати (за заявою
від сторонньої
організації)
6 Нежитлове приміщення на першому поверсі дво09.08.17 Визначення вар- ФОП Берегоповерхового комбінату побутового обслуговування
тості об’єкта з ме- вий А. В.
загальною площею 39,34 м2 за адресою: Харківська
тою продовження
обл., Харківський р-н, п/в «Комуніст-1», учбове
договору оренди
містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває
на балансі Харківського національного аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва, 493764,
тел. (0572) 93-71-46
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 27, 28, 29, 32, 33
22.10.17 Визначення вар- КП Єлеку підвалі та кімн. № 24, 27, 28, 29, 30, 31 на 1-му
тості об’єкта з ме- тромереж
поверсі 5-поверхового адміністративного корпусу
тою продовження зовнішнього
(літ. «В-5») загальною площею 174,9 м2 за адресою:
договору оренди освітлення
м. Харків, вул. Мироносицька, 25, що перебуває
«Міськсвітло»
на балансі ДУ «Державний науково-дослідний проХМР
ектний інститут основної хімії» (НІОХІМ), 209740,
тел. 700-48-25
8 Нежитлове приміщення – кімн. № 15 на 1-му поверсі 21.10.17 Визначення вар- ТОВ «Транс –
11-поверхової будівлі учбово-лабораторного корпусу
тості об’єкта з ме- Орієнт»
(літ. «А-11») загальною площею 15,2 м2 за адресою:
тою продовження
м. Харків, вул. Амосова (Корчагінців), 58, що передоговору оренди
буває на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, 1896872, тел. 711-35-56
9 Частина холу на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі
18.12.17 Визначення вар- ПАТ «Укрсибучбового корпусу (пам’ятка архітектури) загальною
тості об’єкта з ме- Банк»
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Миротою продовження
носицька, 1, що перебуває на балансі Харківського
договору оренди
національного університету ім. В. Н. Каразіна,
2071205, тел. (057) 707-56-40
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 13-19 та коридор
08.11.17 Визначення вар- Харківське
IV (літ. В-2) на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі
тості об’єкта з ме- державне
головного корпусу блоку «В» загальною площею
тою продовження дослідне під144,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківдоговору оренди приємство
ська, 339, що обковується на балансі Українського науково-дослідного інституту протезування,
протезобудування та відновлення працездатності,
3191680, тел. (057) 337-76-30
11 Нежитлове приміщення в одноповерховому будинку 31.12.17 Визначення вар- ПрАТ «Київзагальною площею 22,83 м2 за адресою: Харківська
тості об’єкта з ме- стар»
обл., Зміївський р-н, ст. Бірки, вул. Станційних
тою продовження
будинків, 5, що перебуває на балансі Виробничого
договору оренди
підрозділу «Основ’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» регіональної філії «Південна
залізниця» ПАТ «Українська залізниця», що належить
ПАТ «Українська залізниця» на праві господарського
відання, 40081216, тел. 729-23-47, 729-22-25
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 17, 18, 19 загальНа дату Визначення
ТОВ «Конною площею 63,69 м2 на 3-му поверсі (погодинно: 3
укладення вартості об’єкта сультаційне
дні на тиждень – вівторок, середа, четвер, 3 години на договору на оренди з метою відділення»
добу з 15.00 до 18.00); нежитлове приміщення – кімн. проведення передачі в оренду
№ 24 площею 18,72 м2 на 3-му поверсі (погодинно: 3 незалежної
дні на тиждень – вівторок, середа, четвер, 6 годин на
оцінки
добу з 15.00 до 21.00); нежитлове приміщення – кімн.
№ 3 площею 16,2 м2 на 4-му поверсі (цілодобово) у
центральному 7-поверховому корпусі «Б» різноповерхової (3-7) будівлі з двома 3-поверховими прибудованими корпусами «А» та «В» Навчально-наукового
медичного комплексу «Університетська клініка» ХНМУ
(поліклініка) загальною площею 98,61 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Текстильна, 4, що перебувають на
балансі Харківського національного медичного університету, 01896866, тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32
13 Бетонний майданчик загальною площею 11,4 м2
28.12.17 Визначення вар- ПАТ «Київза адресою: м. Харків, вул. Кирпичова, 2 (вул. Фрунтості об’єкта з ме- стар»
зе, 21), що перебуває на балансі Національного
тою продовження
технічного університету «Харківський політехнічний
договору оренди
інститут», 02071180, тел. 707-66-01
14 Одноповерхова окремо розташована будівля їдаль31.10.17 Визначення вар- ПрАТ «Новоня (літ. Л-1”), ХКС-265 (інв. № 458070) загальною
тості об’єкта з ме- селівський
площею 323,8 м2 за адресою: Харківська обл.,
тою продовження гірничо-зба
Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Піщана,
договору оренди гачувальний
2, що перебуває на балансі ПрАТ «Новоселівський
комбінат»
гірничо-збагачувальний комбінат», 30773938,
тел. (057) 404-33-12
15 Частина покрівлі 2-поверхової будівлі складу заНа дату Визначення
ПрАТ «ВФ
гальною площею 16,5 м2 за адресою: Харківська
укладення вартості об’єкта Україна»
обл., Харківський р-н, с. Хролі, вул. Зорянська, 8,
договору на оренди з метою
що перебуває на балансі ДУ «Хролівський виправний проведення передачі в оренду
центр (№ 140)», 14319188, тел. (057) 740-92-22
незалежної
оцінки
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатані в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії актів
приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією відносно досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки). Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від
26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг
з незалежної оцінки майна у III кварталі 2017 року» для оцінки об’єкта нерухомого
майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 2,4 тис. грн, комплексу будівель та
споруд – 10,8 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,1 тис. грн; цілісного
майнового комплексу – 20,8 тис. грн; необоротних активів – 44,2 тис. грн; об’єкта
аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000 м2 (1 га); окремо розташованої будівлі; земельної ділянки площею до
10 000 м2 (1 га) – 7,2 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 6,2
тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,4 тис. грн; гідротехнічних споруд – 9, 4
тис. грн; пакета акцій – 5,0 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
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 приміщення другого поверху адмінбудівлі площею 122,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України, перебуває в оперативному управлінні Черкаської
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 206 Дивізії,10а, м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Степанецької сільської ради.
Дата оцінки: 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому
поверсі навчального корпусу № 4 площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ФОП Слободяник В. В. Дата оцінки: 30.11.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення адмінбудівлі площею 2,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління МВС України в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 57, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». Дата оцінки: 30.11.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для
об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів –
не більше 20 днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІІ кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують:
об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00
грн; окремо розташована будівля – 5 100,00 грн, комплекс будівель та споруд –
10 000,00 грн, об’єкт незавершеного будівництва – 7 300,00 грн; цілісний майновий
комплекс – 45 200 грн; необоротні активи – 31 500 грн; об’єкт аукціону (один об’єкт
нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 10 000,0 м2
(1га) – 9 200,00 грн; земельна ділянка площею до 10 000,0 м2 (1га) – 2 900,00 грн;
визначення розміру збитків, завданих державі, – 5 000,00 грн; гідротехнічні споруди – 8 800,00 грн; пакет акцій – 35 000,00 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 26 грудня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 02 січня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.
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ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 25,5 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7. Платник робіт з
оцінки:ФОП Кожушко В. О. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 30,7 м2 першого
поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м Прилуки, вул. Київська, 180. Платник робіт з
оцінки: ФОП Приходько Л. В. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: 1/6 частина вежі редіорелейного зв’язку та
асфальтового майданчика площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп.
Миру, 190а. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Максимальна вартість
послуг – 2 200,00 грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху загальною площею 7,0 м2 будівлі учбового корпусу № 2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки:Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.
Г. Шевченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки:м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53. Платник робіт з оцінки: ФОП Маханьков Г. І. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
46,9 м2 у будівлі виробничого цеху. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Євгена Онацького (колишній 2-й провулок Пархоменка), 4а. Платник робіт з оцінки – ПП «Пожремсервіс». Максимальна вартість
послуг – 2 200,00 грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: павільйон «Овочевий» площею 146,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський
р-н, смт Гончарівське, вул. Танкистів, 11. Платник робіт з оцінки:ТОВ «Експертторг». Максимальна вартість послуг – 4 400,00 грн
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна
адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки:
визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
2
413,1 м другого та третього поверхів триповерхової будівлі. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський професійний ліцей залізничного
транспорту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а.

Платник робіт з оцінки: Обласний комунальний позашкільний навчальний заклад
«Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської обласної ради.
 2. Назва об’єкта оцінки: бетонно-щебенева площадка площею 194,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Графська, 2. Платник робіт з оцінки: ТОВ «КРАТО-НТ».
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення магазину площею 67,5 м2 та приміщення кафе площею 55,1 м2 (загальною площею 122,6 м2). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, пл. Івана
Франка, 2. Платник робіт з оцінки: ФОП Таран О. О.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення
формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу
на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: державна частка у статутному капіталі ПАТ «Укрсоцбанк» у розмірі 0,00000004 %. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 03150, м. Київ,
вул. Ковпака, 29. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) товариства –
16 546 491,082 тис. грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.12.2017.
Конкурс відбудеться 20 грудня 2017 року об 11.30 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 14 грудня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 20 грудня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення
формами.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 44 000,00 грн.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи Ж шляхом
продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: сауна – нежитловий будинок загальною площею 51,7 м2,
що перебуває на балансі філії «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось» (зберігач),
за адресою: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34 (літ. В). Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.12.2017.
Конкурс відбудеться 20 грудня 2017 року об 11.15 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 14 грудня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 20 грудня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення
формами.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 2 400,00 грн.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом
продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної оборони (корпус 23) загальною площею 916,5 м2, що перебуває на
балансі ПАТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27, (літ. Б).
Балансова первісна вартість нежитлового приміщення (колишньої захисної споруди цивільної оборони (корпус 23): 228 140,64 грн станом 01.01.2012. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.12.2017.
Конкурс відбудеться 20 грудня 2017 року об 11.00 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 14 грудня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 20 грудня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення
формами.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 2 400,00 грн.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по м. Києву. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – лікарня на 400 ліжок за адресою: м. Київ, смт Бортничі, вул. Світла. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 340,00 тис. грн. (за договором
купівлі-продажу) станом на 27.08.1997. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.12.2017.
Конкурс відбудеться 20 грудня 2017 року об 11.45 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 14 грудня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 20 грудня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення
формами.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 8 100,00 грн.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення робіт
з експертної грошової оцінки земельної ділянки
Мета проведення оцінки: для цілей бухгалтерського обліку. Замовник та платник робіт з оцінки: Державне підприємство «Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка».
 Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Кількість земельних ділянок:
1 (одна). Розмір земельної ділянки: 0,1587 га. Місце розташування земельної
ділянки: м. Київ, вул. Ямська, 68 (кадастровий номер 8000000000:79:034:0005).
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації будівель і
споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка

земельної ділянки: 5 043 210,78 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.11.2017.
Конкурс відбудеться 20 грудня 2017 року о 12.00 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 14 грудня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 20 грудня 2017 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку
земель».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
в розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
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Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення на 1-му поверсі площею 90,0 м2 за адре- ФОП Щаслива Надія
сою: Київська обл.,м. Сквира, вул. Р. Люксембург, 20, що пере- Зуфарівна
буває на балансі Державної установи «Центральна фітосанітарна
лабораторія»
2 Нежитлове приміщення площею 86,0 м2 за адресою: Київська
ДП «Європейський
обл., м. Бровари, вул. Київська, 219, що перебуває на балансі
центр консалтингу та
Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
оцінки»
2
3 Нежитлова будівля площею 109,3 м за адресою: Київська обл., ТОВ «Гарантм. Біла Церква, вул. Гоголя, 14, що перебуває на балансі ДП
Експертиза»
«Укртехінформ»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
4 Нежитлові приміщення загальною площею 158,4 м2 на 1-му
ФОП Кравцова Людповерсі будівлі лабораторного корпусу, а саме: приміщення
мила Ігорівна
№ 31 площею 23,1 м2; приміщення № 32 площею 11,0 м2; приміщення № 3 площею 10,7 м2; приміщення № 17 площею 6,6 м2;
приміщення № 18 площею 18,5 м2; приміщення № 19 площею
23,4 м2; приміщення № 7 площею 32,2 м2; приміщення № 8 площею 32,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт,
що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль»
5 Частина приміщення № 2 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі паса- ДП «Європейський
жирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспіль, центр консалтингу та
аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
оцінки»
6 Частина приміщення №2 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі пасаДП «Європейський
жирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспіль, центр консалтингу та
аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
оцінки»
7 Частина приміщення № 2 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі паса- ДП «Європейський
жирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспіль, центр консалтингу та
аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
оцінки»
8 Приміщення РММ площею 769,37 м2 за адресою: Київська обл., ФОП Гундарєва Алла
Іванківський р-н, с. Опачичі, вул. Радянська, 1, що перебуває на Олексіївна
балансі ДСП «Північна Пуща»
9 Нежитлове приміщення площею 49,8 м2 перебуває за адресою:
ФОП Гундарєва Алла
Київська обл., смт Баришівка, вул. Київський шлях, 48, що перебу- Олексіївна
ває на балансі Головного управління статистики у Київській області
10 Нерухоме майно загальною площею 775,3 м2, а саме: будівля
ДП «Європейський
складу (літ. «А») площею 193,5 м2, будівля складу (літ. «Б»)
центр консалтингу та
площею 533,1 м2, будівля прохідної (літ. «Г») площею 48,7 м2
оцінки»
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бульв. 50-річчя Перемоги, 45а, що перебуває на балансі Департаменту з питань
цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації
11 Частина приміщень загальною площею 125,0 м2 за адресою: Київ ТОВ «Гарантська обл., Іванківський р-н, м. Чорнобиль, вул. Радянська, 78,
Експертиза»
що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
2
12 Нерухоме майно площею 194,0 м (бетонно-щебенева площадка) ФОП Чебаков Олекза адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Су- сій Іванович
хомлинського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди»
13 Нежитлові приміщення загальною площею 80,3 м2, у тому числі: ФОП Чебаков Олекнежитлові приміщення на 1-му поверсі площею 24,6 м2 та несій Іванович
житлове приміщення на 2-му поверсі площею 9,3 м2 їдальні РСП
«Київцентраеро» Украероруху; частина нежитлового приміщення
площею 4,0 м2 у навчально-сертифікаційному центрі Украероруху; нежитлові приміщення площею 38,2 м2 на 1-му поверсі будівлі Державного підприємства обслуговування повітряного руху
України в аеропорту «Бориспіль»; приміщення № 154 площею
4,2 м2 у медико-санітарній частині РСП «Київцентраеро» Украероруху за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, що перебувають на балансі РСП «Київцентраеро» Украероруху
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 06.07.2017
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 10.07.2017
Нежитлове приміщення загальною площею 63,5 м2 на першому поверсі господарської будівлі (літ. Б-1). м. Львів, вул. Пекарська, 52, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2 100 грн.
Державне нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення (№ 22, 23, половина № 18, половина № 21) будівлі корівника лабораторії «А-1» загальною площею
238,75 м2. Львівська обл., м. Жидачів, вул. Грювальдська, 76б, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 150 грн.
Нежитлові приміщення 1б, № 6 загальною площею 18,6 м2 на першому поверсі стоматологічного центру (літ. А-5). м. Львів, вул. Пекарська, 69а, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «НК «Укрексперт». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість
робіт – 2 000 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення гаража загальною площею 65,6 м2. Львівська
обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшино, вул. Шевченка, 6, мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлові приміщення № 1-16 на першому поверсі та нежитлові приміщення № 17-24 на другому поверсі будівлі «Б-2» (пожежне депо) загальною площею
325,6 м2. м. Львів, вул. Патона, 30, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є.
Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нежитлові приміщення на 3-му та 4-му поверхах чотириповерхової адмінбудівлі,
позначені на плані літ. Б-4 під № I-IV, 76-101 на 3-му поверсі площею 738,4 м2 та під
№ I-IV, 102-135 на 4-му поверсі площею 750,4 м2 (загальною площею 1 488,8 м2).
м. Львів, вул. Патона, 32, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нежитлові приміщення на 1-му та 2-му поверхах чотириповерхової адмінбудівлі, позначені на плані літ.Б-4 під № I-VІІ, 1-37 на 1-му поверсі площею 726,5 м2
та під № I-ІІІ, 38-75 на 2-му поверсі площею 727,0 м2, півпідвал під № I-XXXV
площею 723,0 м2 (загальною площею 2 176,5 м2). м. Львів, вул. Патона, 32, мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість
робіт – 2 200 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 52,7 м2. м. Львів, вул. Стрийська,
73, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 980 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 127,8 м2. Львівська обл., м. Яворів,
вул. Шашкевича, 1а, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «ЗАХІД». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 005 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 196,0 м2. Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Боршівська, 4а, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 140,0 м2 на цокольному поверсі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 8. м. Львів, вул. Сахарова, 23, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт –
2 000 грн.
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Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 3,0 м2 у вестибулі на першому поверсі навчального корпусу № 2. м. Львів, вул. Карпінського, 6, мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,5 м2 у
вестибулі на першому поверсі та частина вбудованого нежитлового приміщення
загальною площею 3,0 м2 у фойє на другому поверсі навчального корпусу № 4 загальною площею 4,5 м2. м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 975 грн.
Вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,5 м2 у вестибулі
(тамбурі) на першому поверсі навчального корпусу № 10. м. Львів, вул. Устияновича, 5, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 2 200 грн.
Нежитлові приміщення № 1, 2, 3, 4 загальною площею 43,3 м2 на першому
поверсі будівлі. Львівська обл., Буський р-н, с. Ожидів, вул. Головна, 62, мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 2 150 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення № 4, 143, 145, 147 загальною площею 112,3 м2
на першому поверсі будівлі навчального корпусу літ. «Б-3». м. Львів, вул. Замарстинівська, 9, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 985 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 22,4 м2 на першому поверсі двоповерхового будинку. Львівська обл., м. Турка, вул. Міцкевича, 6, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 160 грн.
Державне нерухоме майно – частина даху адміністративної будівлі загальною
площею 80,68 м2. м. Львів, вул. Городоцька, 222, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 71,28 м2, а саме: вбудоване нежитлове приміщення на першому поверсі чотириповерхового адміністративного корпусу площею 26,28 м2 та вбудоване нежитлове виробниче приміщення
площею 45,0 м2 на першому поверсі в одноповерховій будівлі ремонтно-механічної
дільниці. м. Львів, вул. Городоцька, 222, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «НК «Укрексперт».
Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 6,78 м2 на першому поверсі головного корпусу. м. Львів, вул. Пасічна, 87, мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група
«ЗАХІД». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 980 грн.
Частини нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 (3 частини по
2,0 м2) на першому поверсі будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів,
вул. Любінська, 168, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 970 грн.
Частини нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168,
мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 12,0 м2, а саме: нежитлове приміщення площею 6,0 м2 на першому поверсі та нежитлове приміщення площею
6,0 м2 на третьому поверсі у будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів,
вул. Любінська, 168, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 985 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 42,6 м2 на другому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Кривоноса, 4, мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін
виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Частина нежитлових приміщень загальною площею 310,0 м2 на першому поверсі котельні. м. Львів, вул. Рильського, 1, мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 020 грн.
Частина нежитлового приміщення № 1 загальною площею 2,0 м2 на першому
поверсі будівлі літ. «А-3». м. Львів, вул. Митна, 1, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов
В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 970 грн.
Частина нежитлового приміщення № 3 загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. «А-4» навчального корпусу. м. Львів, вул. Підвальна, 17,
мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 970 грн.
Нежитлові приміщення № 1 загальною площею 277,8 м2 у підвалі будівлі літ.
«Л’-1». м. Львів, вул. Курмановича, 1а, мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Приміщення гаража площею 81,1 м2 та приміщення кладової площею 3,7 м2,
загальною площею 84,8 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 29, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 025 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 12.07.2017
Окреме індивідуально визначене майно – підземне складське приміщення
площею 1 023,5 м2. Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41. Мета оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 2 150 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 17.07.2017
Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 5. м. Львів, вул. Пасічна, 62б, мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 2 150 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому
поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 6. м. Львів, вул. Пасічна, 62в,
мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д.
Вартість робіт – 2 200 грн.
Частина нежитлового приміщення (коридору) загальною площею 4,0 м2 на
першому поверсі головного корпусу. м. Львів, вул. Університетська, 1, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 940 грн.
Нежитлові приміщення будівлі цеху переробки деревини загальною площею
459,9 м2, а саме: приміщення на першому та другому поверхах в двоповерховій будівлі (інд. № 1-9, 24-28) площею 121,4 м2, приміщення в одноповерховій прибудові
до двоповерхової будівлі (інд. № 10,11) площею 93,7 м2 та приміщення на першому поверсі в одноповерховій будівлі (інд. № 18) площею 244,8 м2. Львівська обл.,
м. Старий Самбір, вул. Дрогобицька, 3, мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є.
Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 070 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення на другому поверсі паркетного відділення
площею 56,91 м2. м. Львів, вул. Городоцька, 222, мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна
група «ЗАХІД». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 950 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 25,4 м2 на першому поверсі будівлі адміністративно-культурного корпусу. Львівська обл., м. Трускавець,
вул. С. Бандери, 71, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 150 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 19.07.2017
Нежитлове вбудоване приміщення № 734 загальною площею 10,4 м2 на цокольному поверсі адмінбудівлі ДПА у Львівській області. м. Львів, вул. Стрийська,
35, мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2 050 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення № 804 загальною площею 8,4 м2 на першому поверсі адмінбудівлі ДПА у Львівській області. м. Львів, вул. Стрийська, 35,
мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 820 грн.
Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі. м. Львів,
вул. Свєнціцького, 2, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «ЗАХІД». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 950 грн.
Нежитлові приміщення ТП -138 загальною площею 30,8 м2. м. Львів, вул. Личаківська, 152, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 985 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 8,4 м2. м. Львів, вул. Кривоноса, 6, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д.
Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлові нежитлове приміщення загальною площею 8,7 м2 у будівлі (А-2,
А-3). м. Львів, вул. Данила Апостола, 11, мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 950 грн.
Нежитлові приміщення № 82 – 86 загальною площею 58,2 м2 на четвертому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11, мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н.
Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлові приміщення площею 318,6 м2. м. Львів, вул. Ряшівська, 2, мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 005 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення частини фойє на першому поверсі головного
корпусу загальною площею 2,0 м2. м. Львів, вул. Університетська, 1, мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 740 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення частини фойє на першому поверсі економічного факультету загальною площею 2,0 м2. м. Львів, просп. Свободи, 18, мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 2 040 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 14,9 м2 на першому поверсі будівлі
адміністративно-культурного корпусу. Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 2 200 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення (№ 14, 15,16, 19, 21, 22) загальною площею
97,6 м2 на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 985 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 23,5 м2 на першому
поверсі будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська,
168, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 984 грн.
Нежитлові приміщення площею 164,9 м2 в магазині № 5 «Книги-канцтовари».
м. Львів,вул. Патона, 2/7, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання
робіт – 2 к/д . Вартість робіт – 1 986 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 60,4 м2 на третьому поверсі будівлі.
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22, мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 995 грн
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 13.07.2017
Переможцем конкурсу визнано ПП «Форкіс-Н» на виконання робіт з проведення незалежної оцінки майнового комплексу колишнього піонерського табору, що перебуває на балансі ПАТ «Радсад», за адресою: Миколаївська обл.,
Миколаївській р-н, с. Радсад, вул. Миру, 1а, разом із земельною ділянкою площею
4,5310 га, з метою визначення початкової ціни об’єкта приватизації для продажу
на аукціоні. Вартість робіт – 30 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 10 календарних днів.
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 13.07.2017
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення
оцінки державного майна:
частини навчального корпусу № 1 площею 4,7 м2 за адресою: просп. Першотравневий, 10, м. Полтава, що обліковується на балансі Коледжу Управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії. Вартість виконаних робіт –
1 200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
виробничого будинку, літ. А-5 (будівля КПО) загальною площею 1 981,2 м2
за адресою: вул. вул. 1100-річчя Полтави, 14а/22, м. Полтава, що обліковується
на балансі Концерну «Військторгсервіс». Вартість виконаних робіт – 2 100,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
адміністративні будівлі, літ. А-1, площею 447,0 м2; склад № 1, літ. Б-1, площею
412,5 м2; склад, літ. В-1, площею 133,6 м2; склад з підвалом, літ. В 4-1, площею
365,0 м2; склад, літ. Ж-1, площею 103,9 м2; гараж на 4 бокси, літ. З-1, З-II, площею
570,2 м2; склад, літ. З’-1, З”-1 площею 166,6 м2, вул. Гребінки, 26 а, м. Полтава, що
обліковується на балансі Концерну «Військторгсервіс». Вартість виконаних робіт –
2 100,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення навчального корпусу № 1 на 1-му поверсі
площею 4,0 м2 за адресою: вул. Остроградського, 2, м. Полтава, що обліковується
на балансі Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Вартість виконаних робіт – 1 200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна: нежитлового
приміщення площею 17,3 м2 за адресою: вул. Шевченка, 71, смт Велика Багачка,
Полтавська обл., що обліковується на балансі УДКСУ у Великобагачанському районі Полтавської області. Вартість виконаних робіт – 1 337,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 11.07.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів:
частина приміщення тамбуру площею 4,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34, що перебуває на балансі Філії «Рівнеавтотранссервіс» УДП «Укрінтеравтосервіс», – визнано ФОП Антонюк С. В. Строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 450 грн;
частина будівлі примлинового елеватора площею 35,95 м2, частина будівлі
елеватора комбікормового заводу площею 36,04 м2 за адресами: Рівненська обл.,
м. Радивилів, вул. Волковенко, 11; Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Стрижака, 4,
що перебувають на балансі Державного підприємства «Радивилівський комбінат
хлібопродуктів», – визнано ТОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 510 грн;
частина даху примлинового елеватора площею 35,25 м2 за адресою: м. Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Волковенко, 11, що перебуває на балансі Дер-
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Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу
ПП «Радикал»

2 150/3
2 500/5
1 690/5

ПП «Ради- ПП «Ради- ФОП Мок
ТОВ «СВК»
кал»
кал»
ров О.П.

1 690/5
1 690/5
2 000/5

6 Ділянка покрівлі на даху семиповерхової адміністративноуправлінської будівлі (інв. №10310001, літ. «А-7») загальною
площею 15,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Харківській області, 02362629), тел. 706-26-16

ПФ Агентство «Схід»

1 Нежитлові приміщення на першому поверсі житлового будинку
загальною площею 123,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 36/1, корп. 6, що перебувають на балансі ВАТ
«Харківхолодмаш», вартість якого не увійшла до статутного
фонду при приватизації
2 Частина майданчика із твердим покриттям загальною площею
70,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківська контора матеріальнотехнічного забезпечення», 08162096, тел. (057) 370-38-63
3 Частина одноповерхового гаража загальною площею 76,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на
балансі ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного
забезпечення», 08162096, тел. (057) 370-38-63
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 46, 47 на 1-му поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі загальною площею
80,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а,
що перебувають на балансі Державного університету телекомунікації, 38855349, тел. (044) 249-25-29
5 Нежитлове приміщення на 3-му поверсі 5-поверхового навчального корпусу загальною площею 19,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Данилевського, 3, що перебуває на балансі
Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж
текстилю та дизайну», 4606538, тел.: 700-36-23, 700-36-22

Мета проведення оцінки

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди до
200 м2 для погодження
розрахунку орендної
плати (за заявою від сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

Над номером працювали:
Т. М. утеченко
(видавнича підготовка)

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

ПП «Радикал»

3 200/3

ФОП Сорокіна І. М.
ТОВ «СВК»

ФОП Жарихін Ю. В.

2 300/5
1 800/3
2 500/5

ФОП Мокров
О. П.
ПП «Радикал»

9 Нежитлові приміщення кімн. № 18– 26, 38 – 42, частина 37
на першому поверсі – 368,4 м2 та кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, І на
другому поверсі – 291,2 м2 двоповерхової будівлі їдальні
(інв. № 10310002, літ. «К-2») загальною площею 659,6 м2
за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 37, що перебувають
на балансі Державного професійно-технічного навчального
закладу «Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова»,
02547910, тел. 66-81-41
10 Частина нежитлового приміщення фойє на першому поверсі
4-поверхового учбового корпусу № 1, інв. № 10310001, літ.
А-4, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Барикадна, 51, що перебуває на балансі Коледжу переробної та
харчової промисловості Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка,
4821041, тел. 372-35-22

ТОВ «Увеко-Харків»

8 Кабінет № 9 на першому поверсі учбового корпусу ліцею загальною площею 51,0 м2 за адресою: м. Харків, Григорівське
шосе, 56, що перебуває на балансі Державного навчального
закладу «Харківський професійний монтажно-будівельний
ліцей», 02547777, тел. 370-50-42

2 300/5

1 Частини вбудованого нежитлового приміщення – кімн.
№ 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 на першому поверсі двоповерхової будівлі Клубу, інв. № 10310097,
літ. за техпаспортом А-2, загальною площею 157,9 м2
за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 33, що обліковується на балансі
Навчального центру Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, ідентифікаційний 33879077,
тел. (057) 406-83-29
2 Ділянка покрівлі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку, загальною площею 16,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська,
202, що перебуває на балансі Харківського торгівельноекономічного інституту Київського національного торгівельноекономічного університету, 33297907
3 Частина кімн. № 1-13 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі
в комплекті зі спортивною залою, актовою залою та переходом (інв. № 022658, літ. «А-4») загальною площею 9,18 м2
за адресою: м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, що перебуває
на балансі Харківського національного університету внутрішніх
справ, 08571096, тел. 739-81-81
4 Кімн. № 40, 41 на 1-му поверсі двоповерхової частини
5-поверхового учбового корпусу «В» загальною площею
21,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 2, що перебуває на балансі Харківського національного педагогічного
університету ім. Г. С. Сковороди, 02125585, тел. 700-35-23
5 Ділянка покрівлі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 3
(інв. № 82367, літ. «А-9») загальною площею 20 м2 за адресою: м. Харків, просп. Людвіга Свободи, 59а, що перебуває
на балансі Національного університету «Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого», 02071139
6 Ділянка покрівлі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 7
(інв. № 84143, літ. «В-9») загальною площею 50,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106, що перебуває на балансі
Національного університету «Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого», 02071139
7 Актова зала на другому поверсі учбового корпусу ліцею загальною площею 89,1 м2 за адресою: м. Харків, Григорівське
шосе, 56, що перебуває на балансі Державного навчального
закладу «Харківський професійний монтажно-будівельний
ліцей», 02547777, тел. 370-50-42

ФОП Жарихін Ю.В

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

2 000/5

№
з/п

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності на об’єкти оренди, що відбулися 13.07.2017

ФОП Сорокіна І. М.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 11.07.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки – об’єкта державної власності групи А – окреме індивідуально
визначене майно – будівля складу ЦО загальною площею 1 270,2 м2 за адресою:
вул. Винниченка, 2а, с. Трибухівці, Бучацький р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 гривень,
строк виконання робіт – 9 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина приміщення першого поверху адміністративного будинку площею 1,5 м2, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області, за адресою: вул. Об’їзна, 1, с. Угринь,
Чортківський р-н, Тернопільcька обл. визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета

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

ФОП Жарихін Ю. В.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 26.07.2017
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
приміщення загальною площею 21,5 м2 за адресою: Сумська обл., смт Недригайлів,
вул. Шмідта, 24 (балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське вище професійне училище») з метою продовження
дії договору оренди вважається таким, що не відбувся.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 18,6 м2 за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 20 (балансоутримувач – Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне
підприємство) з метою продовження дії договору оренди вважається таким, що
не відбувся.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
приміщення загальною площею 102,9 м2 за адресою: Сумська обл., смт Липова Долина, пров.1-й Благовіщенської, 2 (балансоутримувач – Липоводолинська районна
державна лікарня ветеринарної медицини) з метою передачі в оренду визнано ПП
ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 645,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, с. Веретинівка, 1
(балансоутримувач – Коледж Сумського національного аграрного університету)
з метою продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки –
2 000,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 23,6 м2 за адресою: м. Суми, вул. Прокоф’єва,
38 (балансоутримувач – Державний навчальний заклад «Сумський хімікотехнологічний центр професійно-технічної освіти») з метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 605,00 грн.
6. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група
інвентарних об’єктів загальною площею 113,5 м2, а саме: 1) нежитлові приміщення
загальною площею 61,6 м2; 2) нежитлове приміщення площею 51,9 м2 за адресою:
м. Суми, вул. Першотравнева, 29 (балансоутримувач – Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації) з метою передачі
в оренду визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт». Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 955,00 грн.
7. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 32
(балансоутримувач – Сумський державний університет) з метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 580,00 грн.

№
з/п

1 690/5

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 12.07.2017
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 7,5 м2 за адресою: м. Суми, вул. Героїв Сумщини, 1 (балансоутримувач – Сумський обласний центр з гідрометеорології) з метою передачі в
оренду визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
приміщення загальною площею 47,9 м2 за адресою: м. Суми, пров. Інститутський,
1/1 (балансоутримувач – Сумське обласне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів) з метою продовження дії договору оренди визнано ТОВ «КОНСАЛТ-С».
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 635,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
приміщення загальною площею 47,3 м2 за адресою: м. Суми, пров. Інститутський,
1/1 (балансоутримувач – Сумське обласне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів) з метою продовження дії договору оренди визнано ТОВ «КОНСАЛТ-С».
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 680,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 46,6 м2 за адресою: м. Суми, вул. РимськогоКорсакова, 2 (балансоутримувач – Сумський державний університет) з метою
передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
нежитлового приміщення площею 1,0 м2 за адресою: Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Станційний, 12а (балансоутримувач – Виробничий
підрозділ «Сумське будівельно-монтажне експлуатаційне управління регіональної
філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця») з метою продовження дії
договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн.
6. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 49,9 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Садова, 39 (балансоутримувач – Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету) з метою передачі в оренду визнано
ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 680,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності на об’єкти оренди, що відбулися 11.07.2017

1 690/5

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 18.07.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів:
нежитлове приміщення другого поверху (кімнати № 16, 17, 18) адміністративного будинку площею 42,9 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Дубровиця,
вул. У. та А. Гольшанських, 2, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Рівненській області, – визнано ТзОВ «Інвестиційна група «ЗАХІД».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 185 грн;
частина приміщення навчального корпусу площею 10,0 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. Литовська, 53, що перебуває на балансі Рівненського економіко-технологічного
коледжу Національного університету водного господарства та природокористування, – конкурс не відбувся.

Мета проведення оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

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

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди до 200 м2
для погодження розрахунку орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
Визначення вартості
об’єкта оренди до 200 м2
для погодження розрахунку орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

Адреса редакції:

Фонд державного
майна України,
вул. Генерала
Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

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

11 Нежитлові приміщення цокольного поверху: частина приміщення № 80 – 20,0 м2, 88, 95, 96, частина приміщення
№ 97 – 13,9 м2, 98 – 104, 111 –127 в літ. «А-8», пам’ятка
архітектури, загальною площею 992,3 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Привокзальний майдан, 2, що перебувають
на балансі Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43
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№
з/п

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

Продовження таблиці

ТОВ «Бізнес-група
«Співдруж-ність»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.07.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди: частина приміщення громадського будинку – навчального інформаційного центру, а саме: 1-й поверх загальною площею
9,12 м2, у тому числі площа спільного користування – 3,42 м2, що перебуває на
балансі Державної установи «Госпрозрахункова група Тернопільської обласної
державної адміністрації», за адресою: вул. Шпитальна, 7, м. Тернопіль визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 050 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди: нежитлові приміщення загальною площею
310,7 м2 в їдальні корпусу № 1, що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя, за адресою: вул. Л. Курбаса, 13,
м. Тернопіль визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.

4 000/4

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 13.07.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єкта:
частина приміщення лікарняного комплексу на 250 ліжок з поліклінікою на 600
відвідувань площею 44,6 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, вул. Енергетиків, 23, що перебуває на балансі Державного закладу «Спеціалізована медикосанітарна частина № 3 Міністерства охорони здоров’я України», – визнано ТОВ
«Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 440 грн.

проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди: частина приміщення першого поверху нежитлового приміщення площею 1,5 м2, що перебуває на балансі Регіонального
сервісного центру МВС в Тернопільській області, за адресою: вул. Шевченка, 67а,
м. Кременець, Тернопільська обл. 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 – 2 100 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.

2 020/3

жавного підприємства «Радивилівський комбінат хлібопродуктів», – визнано ТОВ
«Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 600 грн;
приміщення «Бойлерної» площею 53,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Відінська,
35, що перебуває на балансі Рівненського автотранспортного коледжу НУВГП, –
визнано ФОП Антонюк С. В. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
нежитлове приміщення першого поверху майстерні-клубу площею 20,3 м2
за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери 39а, що перебуває на балансі Навчальнометодичного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних
закладів у Рівненській області, – визнано ФОП Антонюк С. В. Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 450 грн;
частина даху частина зовнішньої сторони стіни елеватора комбікормового заводу площею 55,0 м2 та технічна площадка площею 5,0 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Радивилів, вул. Стрижака, 4, що перебувають на балансі Державного підприємства «Радивилівський комбінат хлібопродуктів», – визнано ТОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 4 400 грн.

Мета проведення оцінки

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 21.07.2017
Електромережа рибницьких ставів, інвентарний номер 70027 (реєстровий номер 25592421.83.ААЕЖАЖ682), що перебуває на балансі ДП «Укрриба», за адресою: біля с. Софіївка Білозерського району Херсонській області, переможець
конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 7 000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 18.07.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення
загальною площею 16,0 м2 (у тому числі площа загального користування – 0,7 м2)
в адміністративній будівлі, що обліковується на балансі Регіонального сервісного
центру МВСУ в Хмельницькій області, за адресою: вул. Купріна, 48/1, м. Хмельниницький визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення
Порохових складів (охоронний № 735) загальною площею 446,8 м2, які є пам’яткою
архітектури національного значення, що обліковується на балансі НІАЗ «Кам’янець»,
за адресою: вул. Руська, 15, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької обл. визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 100,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення
Порохових складів (охоронний № 735) загальною площею 43,6 м2, які є пам’яткою
архітектури національного значення, що обліковується на балансі НІАЗ «Кам’янець»,
за адресою: вул. Руська, 15, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької обл. визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 100,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 33,0 м2 (у т. ч. площа загального користування – 9,6 м2)
на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головне
управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: пров. Подільський, 2,
м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 341,5 м2 цеху переробки деревини, що обліковується на
балансі ДП «Ярмолинецьке лісове господарство», за адресою: вул. Лук’янівськаЛісова, 5, с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл. визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна,
що відбувся 11.07.2017
Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Читайло Валентина Василівна.
Назва об’єкта оцінки № 1: нежитлове приміщення першого поверху (1-22) площею 17,8 м2 будівлі навчально-лабораторного корпусу (літ. Д) за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 14, що перебуває на балансі Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича.
Назва об’єкта оцінки № 2: нежитлове вбудоване приміщення (5-11) підвалу
будівлі навчального корпусу № 2 (літ. А) площею 17,5 м2 за адресою: м. Чернівці,
вул. Університетська, 19, що перебуває на балансі Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича.
Мета проведення оцінки: передача в оренду.
Вартість та строк виконання робіт з оцінки по кожному об’єкту оцінки: 1 700
(одна тисяча сімсот) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна,
що відбувся 13.07.2017
Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ».
Назва об’єкта оцінки № 1: вбудоване приміщення (6-3) першого поверху будівлі
учбового корпусу (літ. В) площею 71,9 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 127,
що перебуває на балансі Вищого професійного училища № 3 м. Чернівці.
Назва об’єкта оцінки № 2: частина вбудованого приміщення (1-4) першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А) площею 8,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 15а, що перебуває на балансі ВДНЗ України «Буковинський державний
медичний університет».
Назва об’єкта оцінки № 3: частина вбудованого приміщення (1-31) першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А) площею 11,8 м2 за адресою: м. Чернівці,
вул. Чорноморська, 13, що перебуває на балансі ВДНЗ України «Буковинський
державний медичний університет».
Мета проведення оцінки: передача в оренду.
Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 725 (одна тисяча сімсот двадцять
п’ять) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна,
що відбувся 20.07.2017
Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва
об’єкта оцінки: приміщення цокольного поверху будівлі навчально-корпусу (літ.
А-ІІІ) загальною площею 197,2 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Садова, 5, що перебувають на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання
робіт з оцінки: 1 725 (одна тисяча сімсот двадцять п’ять) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 19.07.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 174,8 м2 будівлі відділення поштового зв’язку,
що перебувають на балансі Чернігівської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою:
Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Соборності, 57а (вартість виконання робіт з
оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
частина нежитлового приміщення площею 3,1 м2 будівлі поштамту, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 28 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних
дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 38,9 м2 на першому поверсі адміністративної
будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській
області, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8 (вартість виконання
робіт з оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення буфету загальною площею 43,3 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 3 (спортивний корпус), що перебуває на балансі
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка,
за адресою: м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 53 (вартість виконання робіт з оцінки –
2 190 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення будівлі магазину № 10 «Овочі» площею 271,36 м2, що перебувають на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою:
Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкистів, 8 (вартість виконання робіт з
оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна).
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