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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою з метою підготовки до продажу
об’єкта державної власності

Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності (група А) – нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 91,0 м2 разом із земельною ділянкою, що перебуває на балансі
ПАТ «Турбоатом», за адресою: м. Харків, пров. Осипенко, 12.
Мета проведення робіт із землеустрою: проведення топографічної зйомки
М1:500, зареєстрованої в базі даних містобудівного кадастру, з метою отримання
дозволу сесії Харківської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована нежитлова
будівля літ. «А-1» загальною площею 91,0 м2, за адресою: м. Харків, вул. Осипенко, 12.
Розмір земельної ділянки: площа забудови – 116,9 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.11.2016
№ 2032 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Харківській області від 29.11.2016 № 2251
«Щодо прийняття рішення про продаж об’єкта державної власності групи А».
Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із землеустрою: топографічна зйомка М1:500, зареєстрована в базі даних містобудівного кадастру.
Умови конкурсу.
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Харківській області
конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з кон-

курсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до додатка 2
Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для
претендента – фізичної особи); копії установчих документів та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії
документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим
чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт у якому, зокрема, має бути визначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних
робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 Положення про
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 № 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів
на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану
вартість, а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності, наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх, кімн. 16. Останній
день приймання заяв на участь у конкурсі – 6 квітня 2017 року.
Конкурс відбудеться 14 квітня 2017 року об 11.00 у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й
поверх, кімн. 15.5. Тел. для довідок (057) 700-75-60.

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

Гаряча лінія Фонду державного
майна України

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено
до проведення незалежної оцінки майна

(044) 254-29-76
Безкоштовна гаряча лінія
з питань приватизації

(0-800) 50-56-46

УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!
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«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»
Передплату можна оформити на сайті www.presa.ua
чи у будь-якому поштовому відділенні.
Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України
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Комплект у складі:
журналу «Державний інформацій
ний бюлетень про приватизацію» (укр.).
Законодавчі, нормативно-методичні та інформаційні
матеріали щодо приватизації
газети «Відомості приватизації» – додатка
до «Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» (укр.). Інформація про проведення
процедур приватизації майна

офіційне видання Фонду
державного майна України

КОНКУРСИ З відбору розробників
документації із землеустрою
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Телефон редакції (044) 200-33-77,

з питань розповсюдження (044) 200-35-81
Придбати журнал і газету вроздріб
можна в приміщенні ФДМУ
(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57,
Меліхова Ольга Миколаївна)
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 1. Назва об’єкта оцінки: частина в цілому адмінбудинку (А-3) площею
52,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління поліції
охорони у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Федора Одрача, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332)24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 0,1626 га
(пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Ковель, вул. Федора Одрача,1. Цільове призначення земельної ділянки:
обслуговування адмінбудинку. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
Платник робіт з оцінки – ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія
управління персоналом».
 2. Назва об’єкта оцінки: Синагога (пам’ятка архітектури національного значення) загальною площею 744,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м.
Луцьку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 33. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-3477. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –.
Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2017. Платник робіт з оцінки – Обласна дитячоюнацька спортивна школа «Юний динамівець» ФСТ «Динамо» України.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення частини першого поверху адміністративної будівлі площею 15,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 2. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. 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): 28.02.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Василюк В. В.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням

таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка 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) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-593320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що
склалися у IV кварталі 2016 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), – 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 3,8 тис.
грн, а 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.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подати до сектору організаційно-адміністративного
забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 8,9 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Білоусова Я. О.
 2. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення технічного поверху площею 23,0 м2 та частина даху площею 15,0 м 2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 174. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
 3. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 69,9 м2. Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Адреса:
м. Вільногірськ, вул. Устенка (Жовтнева), 19а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПП Чернишова І. А.
 4. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 152,6 м2.
Балансоутримувач: ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». Адреса: м. Підгородне, вул. Центральна, 63п. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Негреско В. П.
 5. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 18,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпродзержинський державний технічний університет. Адреса:
м. Кам’янске, вул. Дніпробудівська, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
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об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Васильчук О. Г.
 6. Назва об'єкта: частина даху площею 50,0 м2. Балансоутримувач:
ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп.
Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПрАТ «Київстар».
 7. Назва об'єкта: частина асфальтного майданчика площею 30,0 м2 та
частина зовнішньої поверхні димової труби котельної площею 20,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: Дніпропетровська обл., с. Хащеве, вул. Овчаренка, 55. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
 8. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,5 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Малієнко В. С.
 9. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення гаража площею
22,4 м2 та нежитлове вбудоване приміщення гаража площею 28,4 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Орждонікідзевське професійно-технічне училище». Адреса:
м. Покров (Орджонікідзе), вул. Л. Чайкіної, 17. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПП Хажанець М. І.
 10. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 8,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім.
О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 9. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Сенюта О. І.
 11. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 8,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім.
О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Сенюта О. І.
 12. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 7,2 м2.
Балансоутримувач: Управління праці та соціального захисту населення Синельниківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області. Адреса:
м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 179. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Укртелеком».
 13. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 60,0 м2.
Балансоутримувач: 1936 окремий загін механізації 26 об’єднаного загону ДССТ.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Сацький В. Д.
 14. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Черкаське, вул. Дачна, 5. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – АТ «Укрсіббанк».
 15. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2 та частина замощення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл.,
смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – АТ «Укрсіббанк».
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
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.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної
та адміністративно-господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 22 березня 2017 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 28.03.2017 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 189,0 м2 на 1-му та
2-му поверхах їдальні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 42. Балансоутримувач: Житомирський державний університет ім.
І. Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Шокур З. М.
 Об’єкт оцінки № 2: частина приміщення вестибуля площею 6,0 м2 на 1-му
поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. М. Сціборського, 6а. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Сухомлин О. М.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 36,5 м2 на 4-му поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а. Балансоутримувач: Малинська районна державна
адміністрація (Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2017. Замовник оцінки –
РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Малинський районний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 198,3 м2 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., м. Радомишль, вул. Міськради, 12. Балансоутримувач: Державна установа
«Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Рожко В. М.
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлове приміщення (кімната) площею 10,3 м2 на
1-му поверсі адмінбудівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Овруч, вул. Шевченка, 49. Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку Овруцької РДА (Житомирська обл., м. Овруч, вул. Шевченка, 49). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2017. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП «Андвол».
 Об’єкт оцінки № 6: нежитлові приміщення площею 222,4 м2 складу
будівельних матеріалів (літ. В) та тарний склад площею 70,1 м2 (літ. К).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Шевченка, 50. Балансоутримувач: Концерн «Військторгсервіс» (м. Київ,
вул. Молодогвардійська, 28а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 28.02.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Верес-98».
 Об’єкт оцінки № 7: нежитлові приміщення площею 308,6 м2 в адміністративній будівлі (літ. А) та прохідна площею 21,1 м2 (літ. Л). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка,
50. Балансоутримувач: Концерн «Військторгсервіс» (м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
28.02.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ТОВ «Верес-98».
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 залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього
(лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) максимальна ціна послуг з оцінки майна, що буде розглядатись конкурсною комісією, становить 2 080,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
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Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 2, 3, 4, 5 за планом) загальною площею 13,0 м2 першого поверху нежитлової будівлі літ.
А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Берегово, пл. Кошута, 1.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби
України у Берегівському районі Закарпатської області (тел. (03141) 2-34-09). 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 «Діамант». Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: 94,74 грн/м2 станом на 14.01.2010. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. № 79, 83, 84, 85, 86,
87, 88 за планом) загальною площею 73,3 м2 другого поверху адміністративного будинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 1. Найменування балансоутримувача:
Державна фіскальна служби України та в оперативному управлінні (користуванні)
Закарпатської митниці ДФС (тел. (0312) 64-96-04). 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 «Галакоп». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
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 до об’єкта оцінки
є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна
нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті слід 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.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 4, 5 за планом) загальною площею 82,0 м2 на першому поверсі адмінбудинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., смт Міжгір’я, вул. Шевченка, 74. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у
Міжгірському районі Закарпатської області (тел. (0246) 2-13-49). 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: Комунальна установа «Міжгірський районний трудовий архів». Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2017:
29 431,44 грн. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
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 до об’єкта оцінки
є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна
нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті н слід 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.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
569,2 м2 триповерхової будівлі лабораторно-побутового корпусу (літ. М,
інв. № 13281), а саме: № І площею 16,0 м2 першого поверху, № ІІІ, з № 201 до
№ 204 включно, № 207, 208, з № 214 до № 217 включно площею 356,2 м2 другого
поверху, № V, з № 301 до № 311 включно, з № 338 до № 342 площею 197,0 м2 третього поверху. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Горького, 2. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 8,2516 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для розміщення та
експлуатації основних та допоміжних об’єктів. Правовий режим земельної ділянки
(ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
(ділянок) – 19 618 921,86. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні) – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів
України». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Аскет Шиппінг». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна
адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, вбудовані в перший
поверх десятиповерхової адміністративної будівлі (літ. А-10, приміщення

№ 24, № 25, № 26 та частина приміщення магазину № 23), загальною площею
59,98 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд.
77. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: державне підприємство «Центр науково-технічної
інформації та сприяння інноваційному розвиткові України», ідентифікаційний код
ЄДРПОУ 03056656. Платник робіт з оцінки: ФОП Слуцька Т. В. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 1 першого
поверху будівлі «В’їзна вежа» (літ. Н-2) загальною площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Старого редуту, 10. Розмір земельної
ділянки (ділянок), усього – 2359,3400 м2. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): на о. Хортиця та прилеглих до нього островах та скелях Байди, Дубовий,
Розтьобін, Три Стоги, Середня, Близнюки та урочищі Вирва на правому березі річки Дніпро м. Запоріжжя. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – землі
оздоровчого та рекреаційного призначення, історико-культурного призначення.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Функціональне призначення земельної ділянки – для забезпечення діяльності Національного заповідника «Хортиця». Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
(ділянок) – 288 399 189,24 грн. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Національний
заповідник «Хортиця». Платник робіт з оцінки: ФОП Твердохліб В. М. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні телефони: відділ
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 5 загальною площею
127,9 м2 будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: ТОВ «Масса Групп», та не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Завод «Гамма» у процесі приватизації. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Масса Групп». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 80, 81, 811, 82 третього поверху адміністративної будівлі (літ. А-10) загальною площею 102,3 м2.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 77. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України». Платник робіт з оцінки: ТОВ НТЦ «Січ Серт». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2.31, № 2.31а, № 2.31б,
№ 2.36, № 2.ІV та частина коридору № 2.37-а другого поверху будівлі зовнішнього адміністративного корпусу (літ. А-2, інв. № 4057/1/535), реєстровий
номер 24584661.214.ЛОУЖЦП1860, загальною площею 123,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Курчатова, буд. 13.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС» ДП НАЕК
«Енергоатом». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство
«Енергомонтаж». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І
Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 24.03.2017 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 30.03.2017 о 10.00
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

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. Частина горища загальною площею 30,0 м2 адміністративної будівлі, що обліковується на балансі державної установи «Інститут охорони ґрунтів
України» Івано-Франківської філії ДУ «Держгрунтохорона», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Гаркуші, 2. Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – ПрАТ «МТС Україна».
 2. Гаражне приміщення загальною площею 40,4 м2, що обліковується на
балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Шевченка, 23. Запланована дата оцінки:
28.02.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Долинський Олег Михайлович.
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 розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт
нерухомого майна, – 2,2 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; інформацію 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.
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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 (включно).
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: санітарно-гігієнічні приміщення (№ 154 – 163,
№ 165 – 169, № 171 – 175) загальною площею 58,5 м2 на першому поверсі будівлі автовокзалу МАПП «Краковець». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні
Львівської митниці ДФС. 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: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ТзОВ «Гурман».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 17-27 загальною
площею 56,5 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Грушевського, 57.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу». 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: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Грушевського, 57. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Малега Марія Іванівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина площі фойє № 2а (два «а») площею
2,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Балансоутримувач: Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи
Національного банку України (м. Київ). 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. Січових Стрільців, 11. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ
«Акціонерний Банк «Експрес-Банк».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля загальною площею 1 019,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Жовква, вул. Воїнів УПА, 35.
Балансоутримувач: Львівська філія Концерну «Військторгсервіс». 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: Львівська обл., м. Жовква, вул. Воїнів УПА,
35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Гарант».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 68,2 м2 на
першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пулюя, 42. Балансоутримувач: Львівський державний коледж харчової та переробної
промисловості Національного університету харчових технологій. 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. Пулюя, 42. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Мосьпан Ігор Федорович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього
(лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 080,00 грн для нежитлових
приміщень та їх частин; 2 700,00 грн – для окремо розташованої будівлі.
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 чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі 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 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). 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації державної власності

 Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – будівля
гаража літ. «Б-1» загальною площею 54,2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Львівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 81000, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. М.
Котляревського, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2017. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з незалежної оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 3 800,00
грн для окремо розташованої будівлі.
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 чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
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мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування 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). 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.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
Дата
Назва об’єкта оцінки
Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач
з/п
оцінки
1 Нежитлові приміщення ад56,2
м. Миколаїв, вул. Но- МД УДППЗ «Укрпошта» 28.02.17
міністративної будівлі
возаводська, буд. 1
2 Частина приміщення на тех- 6,0; 16,0 м. Миколаїв,
РВ ФДМУ по Миколаїв- 28.02.17
нічному поверсі та частина
вул. Чкалова, буд. 20 ській області
даху будівлі
 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Дата
Назва об’єкта оцінки
Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
оцінки
1 Частина цокольного поверху 107,4 м. Миколаїв, вул. Куз- Національний універси- 28.02.17
Старого учбового корпусу
нецька, 5
тет кораблебудування
ім. адмірала Макарова
2 Нежитлові приміщення тре243,5 м. Миколаїв, просп. Південний офіс Держау- 28.02.17
тього поверху будівлі
Центральний, 97
дитслужби
3 Замощення «Автодрому»
16 180,0 Миколаївська обл.,
Новоодеський профе- 28.02.17
м. Нова Одеса,
сійний аграрний ліцей
вул. Іпатенка, 3а
4 Нежитлові приміщення
158,2; Миколаївська обл.,
УДАІ УМВС України в
28.02.17
одноповерхової будівлі,
8,4;
смт Доманівка,
Миколаївській області
вбиральня, гараж, ґанок,
87,2; вул. Центральна (Лепаркани
81,1
ніна), 1
5 Частина замощення площі
42,4 Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» 28.02.17
ПК «Енергетик»
м. Южноукраїнськ,
обліковується у ВП
просп. Незалежнос- «Южно-Українська АЕС»
ті, 10
6 Частина бази УМР: при1 016,6; Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» 28.02.17
міщення № 2, 14, 15 ви660,0; м. Южноукраїнськ,
обліковується у ВП
робничого корпусу; частини
413,8 Гідрокомплекс, 22
«Южно-Українська АЕС»
бетонного замощення з
місцями загального користування
7 Частина бази Курахівського
391,1; Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» 28.02.17
ДАЕМ: складські приміщен43,3; м. Южноукраїнськ,
обліковується у ВП
ня; склад; частина замо1082,9 Проммайданчик, 26 «Южно-Українська АЕС»
щення та споруда
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях – не більше 5 днів), запечатаних в окремому конверті; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою
(додаток 2 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 підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача,
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента за встановленою
формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення та 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 виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, відповідно до узагальненої інформації ФДМУ про середні значення ціни послуг з оцінки майна за ІІ – ІІІ квартали 2016
року за групами об’єктів становить: 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
пристроїв), – 2 080,00 грн; окремо розташована будівля – 2 700,00 грн; комплекс
будівель та споруд – 11 000,00 грн.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн.
38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

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: нежитлове приміщення першого поверху гуртожитку № 5 площею 17,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Національний університет водного господарства та природокористування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Волинська, 24. 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: ФОП Савчин
Віталій Ярославович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення кафе цокольного поверху
гуртожитку № 2 площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Березнівський лісотехнічний коледж НУВГП. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., м. Березне, вул. Чорновола, 23. 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: Березнівський комбінат громадського
харчування районного споживчого товариства. 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): 31.03.2017.
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 чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, 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 27 березня 2017 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 21.03.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

I. Повернення в державну власність.
 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –
дослідно-конструкторське бюро (ДКБ) імпульсної обробки металів аерокосмічного університету ім. Жуковського. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, вул. Чкалова, 17. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка
об’єкта незавершеного будівництва – дослідно-конструкторське бюро (ДКБ) імпульсної обробки металів аерокосмічного університету ім. Жуковського», що повертається в державну власність. Основні види продукції(послуг), що виробляються:
–. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком(основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського
товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на (останній звітний період): –. Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: –.
Місце розташування земельної ділянки(ділянок): –. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок): –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю(так, ні): –. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 02.08.2013.
II. Об’єкти оренди.
№
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Дата оцінки
Мета проведення Інформація
з/п
місцезнаходження, балансоутримувач
оцінки
про замовни(назва, код за ЄДРПОУ, телефон)
ка/платника
1 Частина вестибуля 1-го поверху
09.02.17
Визначення вар- ФОП Голотен4-поверхового учбового корпусу (інв.
тості об’єкта з ме- ко С. С.
№ 70994, літ. «Д-4», пам’ятка архітектури)
тою продовження
загальною площею 4,0 м2 за адресою:
договору оренди
м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки, 02071197,
тел.: 702-10-16, 702-18-07
2 Ділянка покрівлі 5-поверхової будівлі гур22.03.17
Визначення вар- ПРаТ «МТС
тожитку (інв. 62978, літ. «А-5») загальною
тості об’єкта з ме- Україна»
площею 19,6 м2 за адресою: м. Харків,
тою продовження
договору оренди
вул. Ціліноградська, 42а, що перебуває на
балансі Харківського автотранспортного
технікуму ім. С. Орджонікідзе, 02128365,
тел. 731-28-72
3 Нежитлові приміщення – частина кори27.01.17
Визначення вар- ФОП Лесик
дору на першому поверсі (біля сходів)
тості об’єкта з ме- Д. О.
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2 (інв.
тою продовження
2
№ 10300061) загальною площею 6,0 м
договору оренди
за адресою: м. Харків, Отакара Яроша, 11,
що перебувають на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна,
02071205, тел.: 705-12-47, 707-52-31
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-12, І
13.02.17
Визначення вар- «ПАТ
на першому поверсі 2-поверхової будівлі
тості об’єкта з ме- «Плінфа»712
заводської їдальні (літ. К-2) загальною
тою продовження
площею 327,5 м2 за адресою: м. Харків,
договору оренди
вул. Червоножовтнева, 75/77, що перебувають на балансі Приватного акціонерного
товариства «Харківський машинобудівний
завод «Плінфа», 00240253), тел.: 712-1133, 734-90-52, 734-91-75
5 Частина даху 9-поверхового гуртожитку
На дату укладення Визначення
ПрАТ «МТС
№ 11 загальною площею 12,0 м2 за адре- договору на про- вартості об’єкта
Україна»
ведення незалеж- оренди з метою
сою: м. Харків, пров. Електроінструменної оцінки
передачі в оренду
тальний, 6а, що перебуває на балансі
Студентського містечка Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є.
Жуковського «ХАІ», 23912896, тел.: (057)
788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
6 Частина даху 5-поверхового гуртожитку
На дату укладення Визначення
ПрАТ «МТС
№ 5 загальною площею 36,0 м2 за адресою: договору на про- вартості об’єкта
Україна»
м. Харків, вул. Чкалова, 5, що перебувають ведення незалеж- оренди з метою
ної оцінки
передачі в оренду
на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім.
М. Є. Жуковського «ХАІ», 23912896, тел.:
(057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
7 Нежитлова 2-поверхова будівля польової
28.02.17
Визначення вар- ПСГП «ЛЕОН»
дослідної лабораторії «Токи в землі» (інв.
тості об’єкта з ме№ 1031000017, літ. «А-2»), загальною плотою продовження
щею 679,8 м2 за адресою: Харківська обл.,
договору оренди
Вовчанський р-н, с. Старий Салтів, вул. Харківський шлях, 4, що перебуває на балансі
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 7076600
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 35,41 на
12.02.17
Визначення вар- КП «Шевчендругому поверсі 2-поверхової адміністративтості об’єкта з ме- ківське БТІ»
ної будівлі, інв. № 2700003, літ. «А-2» загальтою продовження
2
ною площею 42,4 м за адресою: Харківська
договору оренди
обл., Шевченківський р-н, смт Шевченкове,
вул. Центральна (вул. Леніна), 5, що перебувають на балансі Харківської дирекції УДППЗ
«Укрпошта», тел. 712-46-43
9 Частина коридору на другому поверсі
–
Визначення варХНПУ імені
п’ятиповерхової будівлі учбового корпусу
тості об’єкта орен- Г. С. Сково«В» площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків,
ди до 200,0 м2 для роди
вул. Валентинівська, 2 (Блюхера), що перепогодження розбуває на балансі Харківського національрахунку орендної
ного педагогічного університету імені Г. С.
плати (за заявою
Сковороди, 02125585, тел. 700-35-23
від сторонньої організації)
10 Нежитлове приміщення: частина холу на
14.02.17
Визначення вар- ФОП Березов1-му поверсі 6-поверхової будівлі головнотості об’єкта з ме- ський Г. А.
го корпусу (інв. № 10310101, літ. «А-4-6»,
тою продовження
загальною площею 6,0 м2 за адресою:
договору оренди
м. Харків, вул. Чернишевська, 94, що перебуває на балансі Національного університету цивільного захисту України, 08571363,
тел. 715-63-91
11 Нежитлове приміщення: частина холу на 1-му
14.02.17
Визначення вар- ФОП Березовповерсі 4-поверхового навчального корпусу
тості об’єкта з ме- ський Г. А.
№ 1 (інв. № 10310173, літ. «Т-4», загальною
тою продовження
площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бадоговору оренди
варська, 7, що перебуває на балансі Національного університету цивільного захисту
України, 08571363, тел. 715-63-91
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 42, 43
12.02.17
Визначення вар- ФОП Костюк
на 3-му поверсі триповерхової будівлі
тості об’єкта з ме- І. Є.
адміністративно-медичного корпусу
тою продовження
Науково-дослідного інституту гігієни праці
договору оренди
та професійних захворювань ХНМУ (інв.
№ 10310001, пам’ятка архітектури) загальною площею 56,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Тринклера, 6, що перебувають на балансі Харківського національного медичного
університету, 1896866, тел. 705-07-11
13 Нежитлове приміщення першого поверху На дату, визначену Визначення вартості Харківська
дев’ятиповерхового будинку загальною
орендодавцем об’єкта оренди до державна
площею 108,5 м2 за адресою: м. Харків,
200,0 м2 для пого- академія кульвул. Гвардійців Широнинців, 39, що передження розрахунку тури
буває на балансі Харківської державної акаорендної плати (за
демії культури, 30036001, тел.: 731-24-83,
заявою від сторон731-51-05, 731-13-85
ньої організації)

13 березня 2017 року
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Продовження таблиці

№
з/п
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Найменування об’єкта оцінки, площа,
Дата оцінки
Мета проведення
місцезнаходження, балансоутримувач
оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, телефон)
Частина холу на 1-му поверсі 4-поверхової
20.03.17
Визначення варбудівлі навчального корпусу (інв.
тості об’єкта з ме№ 10310038, літ. «А-4») загальною площею
тою продовження
2
2,0 м за адресою: м. Харків, вул. Клочківдоговору оренди
ська, 99, що перебуває на балансі Харківської державної академії фізичної культури,
02928261, тел. 705-23-01
Нежитлові приміщення № 27, 28, 29 на
16.02.17
Визначення вар2-му поверсі двоповерхової виробничої
тості об’єкта з ме2
будівлі (літ. Р-2) загальною площею 81,5 м
тою продовження
договору оренди
за адресою: м. Харків, вул. Полтавський
шлях, 188а, що обліковується на балансі
Державного університету телекомунікацій,
38855349, тел.: (044) 248-85-97, 248-85-78
Нежитлове приміщення – кімн. № 20 на
20.12.16
Визначення вар2-му поверсі двоповерхового виробничого
тості об’єкта з мебудинку (інв. № 80285, літ. «Р-2») загальтою продовження
ною площею 72,6 м2 за адресою: м. Харків,
договору оренди
вул. Полтавський шлях, 188а, що перебуває
на балансі Державного університету телекомунікацій, 38855349, тел. (044) 248-85-97
Нежитлове приміщення 9-го поверху № 1а На дату, визначену Визначення варнежитлової будівлі літ. «А-9» загальною
орендодавцем тості об’єкта оренплощею 76,2 м2 за адресою: м. Харків,
ди до 200,0 м2 для
вул. Космічна, 21, що перебуває на балансі
погодження розДержавного підприємства «Харківський
рахунку орендної
науково-дослідний та проектний інститут
плати (за заявою
землеустрою», 00689237), тел. 701-13-93
від сторонньої організації)
Нежитлове приміщення 9-го поверху № 23а На дату, визначену Визначення варнежитлової будівлі літ. «А-9» загальною
орендодавцем тості об’єкта оренплощею 74,6 м2 за адресою: м. Харків,
ди до 200,0 м2 для
вул. Космічна, 21, що перебуває на балансі
погодження розДержавного підприємства «Харківський
рахунку орендної
науково-дослідний та проектний інститут
плати (за заявою
землеустрою», 00689237, тел. 701-13-93
від сторонньої організації)
Нежитлове приміщення 9-го поверху № 25а На дату, визначену Визначення варнежитлової будівлі літ. «А-9» загальною
орендодавцем тості об’єкта оренплощею 36,1 м2 за адресою: м. Харків,
ди до 200,0 м2 для
вул. Космічна, 21, що перебуває на балансі
погодження розДержавного підприємства «Харківський
рахунку орендної
науково-дослідний та проектний інститут
плати (за заявою
землеустрою», 00689237, тел. 701-13-93
від сторонньої організації)

Інформація
про замовника/платника
ПАТ КБ
«ПриватБанк»

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації

№
з/п

Мета проведення незалежної оцінки: визначення завданих збитків.
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 державної власності – будівля харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: -973 951,00 грн (за
договором купівлі-продажу) станом 27.08.2003. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.03.2017.
Конкурс відбудеться 29 березня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 17.30 21 березня 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 29 березня 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 чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в 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 з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

ФОП Веселянська І. О.

ФОП Веселянська І. О.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально визначеного майна

Мета проведення незалежної оцінки – для здійснення приватизації шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності групи А.
Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗ257, державний номер АА8416ВМ, інвентарний номер 8457, що перебуває на
балансі Мостозагону №2 ПАТ «Мостобуд», за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма,
8. Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2017.
Конкурс відбудеться 29 березня 2017 року о 12.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 17.30 21 березня 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 29 березня 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 чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в 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 з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів 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) строк виконання робіт, який 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).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 01.12.2016 № 1036-23450 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки майна у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалися у ІІ – ІІІ кварталах 2016 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),– 2,08 тис. грн, окремо розташованої
будівлі – 2,7 тис. грн; комплексу будівель та споруд – 11,0 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 6,4 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис.
грн; пакета акцій – 36,0 тис. грн; необоротних активів (до 5 тис. одиниць) – 23,7 тис.
грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній
ділянці площею до 1 000 м2 (1 га)) – 4,06 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5,9 тис. грн; легкових транспортних засобів – 0,63 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.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан,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).

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

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
Платник
№
Адреса об’єкта
БалансоутриОрієнтовна
робіт з оцінки
Назва об’єкта оцінки Площа, м2
з/п
оцінки
мувач
дата оцінки
об’єкта
1 Нежитлове при119,45 м. Київ,
ДП «ІПК промис- ФОП Білогуб- 31.03.17
міщення
вул. Лук’янівська, ловості»
цев А. В.
65/67, літ. «А»
2 Нежитлове при55,0 м. Київ, вул. Михай- ДП «Готель «Ко- ТОВ «НВО
31.03.17
міщення
лівська, 1/3
зацький»
«Маш-Груп»

Назва об’єкта
оцінки

1 Нежитлове приміщення
2 Частина асфальтованого покриття
3 Нерухоме майно
4 Нежитлове приміщення

Площа, м2
35,0
30,0
17,0
222,6

Платник роБалансоутримувач біт з оцінки
об’єкта
м. Київ, вул. Леонто- ДЗ «Київський ко- ФОП Полівича, 11
ледж зв’язку»
щук С. Ф.
м. Київ, вул. Героїв ДВ «Преса УкраїФОП
Космосу, 8а
ни» ДУС
Холматов
М. Д.
м. Київ, вул. Костян- ДП «НДІБМВ»
ФО Халімотинівська, 68
нова Х. О.
м. Київ, вул. Сім’ї
ДПТНЗ «Міжрегіо- ФОП Явуз
Сосніних, 13
нальний центр юве- С. П.
лірного мистецтва
м. Києва»
Адреса об’єкта
оцінки

Орієнтовна дата
оцінки
28.02.17
28.02.17
28.02.17
28.02.2017

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Орієнтов№ Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Платник робіт з
на дата
Площа, м2
Балансоутримувач
з/п
оцінки
оцінки
оцінки об’єкта
оцінки
1 Частина даху та
38,0
м. Київ, вул. Тур- Національний педа- ПрАТ «Київстар» 31.01.17
технічного по(у т. ч. 30,0 генєвська, 8/14 гогічний університет
верху
та 8,0)
ім. М. П. Драгоманова
2 Частина даху
32,8
м. Київ, вул. Пи- Національний педа- ПрАТ «Київстар» 31.01.17
та частина за(у т. ч. 25,0 рогова, 9
гогічний університет
асфальтованого
та 7,8)
ім. М. П. Драговнутрішнього
манова
подвір’я
3 Частина даху та
42,0
м. Київ, вул. Кос- Національний педа- ПрАТ «Київстар» 31.01.17
технічного по(у т. ч. 34,0 мічна, 8б
гогічний університет
верху
та 8,0)
ім. М.П. Драгоманова
4 Нежитлове при71,4
м. Київ,
ДЗ «Київський коТОВ «Київенер- 28.02.17
міщення
вул. Лейпцизь- ледж зв’язку»
гомонтаж»
ка, 6
5 Частина не2,0
м. Київ, вул. Ло- Київський національ- ПАТ «УКРСИБ- 31.12.16
житлового примоносова, 81
ний університет ім. БАНК»
міщення
Т.Шевченка
6 Нежитлове при24,0
м. Київ, вул. Гар- ДП «ВО «Київприлад» ТОВ НВФ «Гра- 31.03.17
міщення
матна, 2
нато»
7 Частина даху та
19,8
м. Київ, вул. Ні- Національний авіа- ПрАТ «Київстар» 31.01.17
технічного по(у т. ч. 5,0 жинська, 29д
ційний університет
верху
та 14,8)
8 Частина даху
29,8
м. Київ, просп. Національний авіа- ПрАТ «Київстар» 31.01.17
та нежитлового (у т. ч. 15,0 Комарова, 1
ційний університет
приміщення
та 14,8)
9 Частина даху
16,0
м. Київ, вул. Во- Національний уніПрАТ «МТС
31.03.17
та нежитлового (у т. ч. 7,0 лодимирська, 72 верситет харчових Україна»
приміщення
та 9,0)
технологій
10 Частина даху та
20,0
м. Київ, Пуща- ДЗ «УГВІ «Лісова по- ПрАТ «МТС
28.02.17
технічного по(у т. ч. 2,0 Водиця, 7-лінія ляна» МОЗ України Україна»
верху
та 18,0)
Конкурси відбудуться 27 березня 2017 року о 15.00 у РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.30 20 березня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 27 березня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху
(частина даху та частина заасфальтованого внутрішнього подвір’я) є: нерухоме
майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та
рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина асфальтованого покриття
є: майданчик.
Продовження рубрики на стор. 6

оренд а

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Фонд державного
майна України
2 Міністерство охорони здоров’я України

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

найменування

реєстровий номер майна

20089278, Угарівська сільська рада, 22625, Вінницька обл., ОратівНерухоме майно –нежитлова будівля їдальні (літ. А)
20089278.1.ААБАИБ988
ський р-н, с. Угарове, вул. Молодіжна, 3а, тел. (04330) 2-41-19
02010669, Вінницький національний медичний університет ім. М. І.
Нерухоме майно –частина нежитлового вбудованого при- 02010669.1.ААААКК864
Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел. (0432) 67-01-91 міщення на 1-му поверсі навчального корпусу № 2

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за
максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 незалеж-ною оцінкою, грн вий строк оренди
22625, Вінницька обл., Оратівський
205,3
80 067,00
2 роки 364 дні
р-н, с. Угарове, вул. Молодіжна, 46а
м. Вінниця, вул. Стуса/Пирого3,0;
25 345,00;
1 рік
ва, 2/19
3,0
25 344,00

мета використання
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
Надання послуг з ксерокопіювання; здійснення торгівлі канцелярськими товарами

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел.(0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п

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

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

2070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 4, тел. (0562) 47-44-61
2070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 4, тел. (0562) 47-44-61
2070743, Державний вищий навчальний заклад «Національний
гірничий університет», м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19,
тел. (056) 744-62-19
4 Міністерство освіти і на- 40783970, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський науки України
ціональний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64 , тел. (0564) 90-15-12
5 Міністерство освіти і на- 02541728, Нікопольський професійний ліцей м. Нікополь, просп.
уки України
Трубників, 16, тел. (05662) 2-31-70

найменування

реєстровий номер майна

загальна
площа, м2
м. Дніпро, просп. Гага12,96
ріна, 4/6
м. Дніпро, просп. Гага21,36
ріна, 4/6
м. Дніпро, просп. Га173,3
гаріна, 57
місцезнаходження

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за неза- максимально можмета використання
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
158 423,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання
документів; розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів
261 105,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання
документів; розміщення торгівельного об’єкта з продажу канцтоварів
1 885 204,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадського об’єднання на площі, що не використовується для провадження
підприємницької діяльності

Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлові вбудовані
приміщення

Інформація відсутня

Частина нежитлового
вбудованого приміщення
Частина нежитлового
вбудованого приміщення

02070884.9.УЖЖШКЯ027 м. Кривий Ріг, вул. Семашко (Медична), 64

6,0

33 291,00

2 роки 11 місяців Розміщення: торговельного об’єкта з продажу канцтоварів; ксерокопіювальної техніки для
надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

Інформація відсутня

12,7

66 992,00

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

Інформація відсутня
Інформація відсутня

м. Нікополь, просп.
Трубників, 16

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

ДОНЕЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій 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 енергетики та вугільної 33504964, ВП «Шахта «Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля»
промисловості України

найменування
Частина нежитлового приміщення першого поверху
будівлі АПК головного проммайдану блоку 4

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
32087941.200.УЧЖШМЧ297 Донецька обл., Покровський р-н,
3,0
11 040,00
2 роки 360 днів
Розміщення банкомата
смт Новоекономічне, просп. Миру, 2
реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

13 березня 2017 року

№ 19 (1039)

5
ЖИТОМИРСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

1 Державна казначейська
служба України
2 Міністерство інфраструктури України

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

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиплоща, м2 ною оцінкою без пдв, грн
вий строк оренди
Житомирська обл., смт Лю8,0
2 446,00
2 роки 364 дні
бар, вул. Незалежності, 40
м. Житомир, вул. Бердичів22,7
114 249,00
1 рік
ська, 69/2

реєстровий номер майна

місцезнаходження

37683869, Управління державної казначейської служби України у Любарському районі
Щебеневий майданчик
376838769.1.АААГБГ712
Житомирської області, смт Любар, вул. Незалежності, 40, тел. 2-21-30
22046132, Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 10001, м. Житомир, вул. Вітрука, Частина нежитлового приміщення 21560045.600.АААЖЖА694
1, тел. 39-68-63
відділення зв’язку № 2 (літ. А)

мета використання
Організація торгівлі продовольчими та іншими товарами без товарів підакцизної групи
Організація торгівлі непродовольчими
товарами

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 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 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».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежною
максимально можливий
загальна площа, м2
оцінкою, грн
строк оренди
02360599.1. АААДЕЕ954 Івано-Франківська обл.,
52,0
282 920,00
2 роки 11 місяців
м. Косів, вул. Шевченка, 13
станом на 31.10.2016

найменування

1 Державна служба статис- 02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 76000,
тики України
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 79-20-77

реєстровий номер майна

Приміщення адмінбудівлі

місцезнаходження

мета використання
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектно-вишукувальні роботи

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

КІРОВОГРАДСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство інфраструктури України

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

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незалеж- максимально можлиплоща, м2
мета використання
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
21560045.1100.АААЖЕД669 м. Кіровоград, вул.
22,9
67 276,00
6 місяців
Розміщення кабельної шахти з надання послуг фіксованого
Поповича, 3
телефонного зв’язку без доступу до мережі Інтернет
реєстровий номер майна

01185220, Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 25006, м. Кі- Нежитлове приміщення на цокольному поровоград, вул. Гоголя, 72, тел. (0522) 35-87-00
версі будівлі поштового зв’язку

місцезнаход ження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. 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 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».

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

Назва органу управління

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Львів, вул. Пасіч4,0
71 400,00
2 роки 364 дні
Розміщення зовнішнього банкомата та
на, 62б
станом на 31.12.2016
термінала

найменування

реєстровий номер майна

02070987, Львівський Національний університет імені Івана Фран- Частина коридору площею 2,0 м2 та частина вестибуля площею
–
ка, 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, тел.: (032)
2,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 5
260-34-02, 261-60-48
Міністерство освіти і науки
02070987, Львівський Національний університет імені Івана Фран- Частина нежитлового приміщення (вестибуля) на першому поверсі
–
м. Львів, вул. ЧеремУкраїни
ка, 79000, м. Львів, вул. Університетська,1, тел.: (032) 260-34-02, будівлі спортивного корпусу
шини, 31
261-60-48
Міністерство освіти і науки
02070987, Львівський Національний університет імені Івана Фран- Частина нежитлового приміщення на цокольному поверсі будівлі
–
м. Львів, вул. МедоУкраїни
ка, 79000, м. Львів, вул. Університетська,1, тел. (032) 260-34-02, гуртожитку № 2
вої Печери, 39a
261-60-48
Міністерство регіонально03329054, ДП Львівський державний інститут проектування кому- Нерухоме державне майно, а саме: нежитлові приміщення першого 03329054.3.ХВЮЯШЖ343 м. Львів, вул. Січинго розвитку, будівництва та нального будівництва «Львівдіпрокомунбуд», м. Львів, вул. Акаде- поверху будівлі гаража-гуртожитку А-2 площею 269,8 м2, нежитлові
ського, 28
житлово-комунального госпо- міка Богомольця, 9, тел. 275-12-54
приміщення цегляного одноповерхового гаражного боксу Б-1 пло2
2
дарства України
щею 159,7 м та навіс площею 297,5 м
Міністерство освіти і науки
2071004, Українська академія друкарства, 79020, м. Львів,
Частина нежитлового приміщення на першому поверсі навчального
Інформація відсутня м. Львів, вул. Під
України
вул. Під Голоском, 19, тел. (032) 242-23-40
корпусу № 1
Голоском, 19

1 Міністерство освіти і науки
України
2
3
4

5

6 Державна служба геології та
надр України

01432761, Західно-Українська геофізична розвідувальна експеди- Нежитлові вбудовані приміщення на першому поверсі будівлі стоція, 79000, м. Київ, вул. Софії Перовської,10, тел. (032) 267-26-31 лярної майстерні

01432761.71.МЧЦРЛУ008 м. Львів, вул. Данила
Апостола,9а

2,0

33 800,00
станом на 31.12.2016

2 роки 364 дні

Розміщення термінала

4,0

68 900,00
станом на 31.12.2016

2 роки 364 дні

Розміщення зовнішнього банкомата та
термінала

727,0

2 290 990,00
станом на 31.12.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення науково-дослідної установи
(крім бюджетної)

2,0

31 400,00
станом на 31.12.2016

2 роки 364 дні

542,2

1 337 000,00
станом на 30.11.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів
підакцизної групи
Виробництво побутової хімії (інше використання)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

МИКОЛАЇВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській 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 пло- вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфраструк- 38728444, Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів України», м. Микола- Нежитлові приміщення
38727770.9.БАОПВЛ092 вул. Заводська, 23/2,
169,2
531 310,00
2 роки 11 місяців Торгівля продовольчими, непродовольчими, алкогольними
тури України
їв, вул. Заводська, 23, тел.: (0512) 24-10-00, 50-84-00
адміністративно-службової будівлі
м. Миколаїв
та тютюновими виробами та складські приміщення

№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

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

РІВНЕНСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

1 Пенсійний фонд України 40379045, Зарічненське об’єднане управління Пенсійного фонду України
Рівненської області, 34000, Рівненська обл., смт Зарічне, вул. Л. Українки,
3, тел. (03632) 3-51-99
2 Міністерство освіти
22555721, ДП НВО «Потенціал-Еко», 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106
і науки України
3 Міністерство освіти
22555721, ДП НВО «Потенціал-Еко», 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106
і науки України
4 Державне агентство
01033651, Дубровицьке управління водного господарства, 34100, Рівненводних ресурсів України ська обл., м. Дубровиця, вул. Артеменка, 30

Частина адміністративного будинку

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
–
Рівненська обл., м. Дубровиця,
вул. Миру, 8

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлимета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
101,1
149 850,00
2 роки 6 місяців
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення

Будівля котельні «К-2»

–

м. Рівне, вул. Київська, 106

1 016,9

663 710,00

1 рік

Будівля столярного цеху
РБУ «С-2»
Будівля для господарських потреб

–

м. Рівне, вул. Київська, 106

1 211,7

420 000,00

1 рік

–

Рівненська обл., Дубровицький р-н,
с. Заслуччя, хутір Прирубівська

35,2

18 850,00

2 роки 11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення
Розміщення фірмового магазину українського товаровиробника твердопаливних та піролізних котлів та модульних котелень
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для
провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50,0 м2

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство обо- 35123594, Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Майборського, 9, м. Хмельницьрони України
кий, Хмельницька обл., 29006, тел. (03822) 64-03-83

реєстровий номер майна

Приміщення в будівлі кафе
«Офіцерське»

33689922.5.АААААЖ705

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за незалежща, м2
ною оцінкою, грн
вул. Майборського, 10, м. Хмельниць19,4
47 099,00
кий, Хмельницька обл., 29000
місцезнаходження

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 11 місяців
Розміщення перукарні

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».

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

Назва органу управління

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

1 Міністерство освіти і науки
України

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
16459396.1.ПТДСУН017 02090, м. Київ, Контракто3,0
53 000,00
1 рік
Розміщення автомата з очищення та розливу питної води
ва площа, 4
станом на 31.12.2016

реєстровий номер майна

місцезнаходження

16459396, Національний університет «Києво-Могилянська
академія», 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2, тел. 425-60-59,
факс 463-67-83
2 Міністерство регіонально38283024, ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виго розвитку, будівництва та
робництва», 03680, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51,
житлово-комунального госпо- тел. (044) 248-88-89
дарства України
3 Міністерство культури України 02174618, Державне підприємство «Національний цирк України», 01135, м. Київ, площа Перемоги, 2, тел. (044) 236-39-39
4 Міністерство освіти і науки
01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
України
просп. Комарова, 1, тел. (044) 497-51-51

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (2-й поверх
3-го корпусу)
Нерухоме майно – нежилі приміщен- 38283024.1.ЯНХЖФО011 м. Київ, просп. Валерія
ня на 1-му поверсі будівлі інженерЛобановського, 51
ного корпусу
Нерухоме майно – нежиле приміщення на цокольному поверсі будівлі
Нерухоме майно – частина даху на
даху будівлі корпусу № 8

5 Державний комітет телебачен- 02473145, Державне підприємство «Державне спеціалізоване
ня і радіомовлення України
видавництво «Техніка», 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25,
тел. 272-10-90
6 Міністерство регіонально00294349, ДП «Український науково-дослідний і проектного розвитку, будівництва та
конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів
житлово-комунального госпо- «НДІБМВ», ул. Костянтинівська, 68, м. Київ, 04080, тел. (044)
дарства України
425-56-32
7 Міністерство освіти і науки
01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
України
просп. Космонавта Комарова, 1, тел.: 497-51-51, 497-01-13

626,7

8 167 000,00
станом на 31.12.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (ремонт кавоварок)

02174618.1.АААДДЛ389 м. Київ, площа Перемоги, 2
01132330.1.КАТГНП008 м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1

30,2

545 800,00
станом на 31.12.2016
428 380,00
станом на 31.12.2016

2 роки 11 місяців

Нежитлові приміщення

02473145.2.ЮЮХКЛР568 м. Київ, вул. Обсерваторна, 25

32,0

431 000,00
станом на 30.10.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
Розміщення технічних засобів (шафи з обладнанням на площі 3,0 м2)
і антен (4 антенно-фідерних пристрої на площі 22,0 м2), операторів
телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів,
виданих українською мовою

Нерухоме майно на 3-му поверсі
будівлі

00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, вул. Костянтинівська, 68

66,6

858 000,00
станом на 31.12.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пошиття всіх видів одягу та аксесуарів,
лагодження одягу)

2,0

29 000,00
станом на 31.12.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі
товари

Нерухоме майно на першому поверсі (фойє) корпусу Центру спорту
та здоров’я

–

м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1

25,0

2 роки 11 місяців

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18 в 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».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по м. Києву в оголошенні про намір передати нерухоме майно в оренду – частину горища та частину даху загальною площею 10,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Паркова, 3-5-7, опублікованому в газеті
«Відомості приватизації» № 16 (1036) від 01.03.2017 на стор. 7, в колонці «мета використання» слід читати: «Розміщення технічних засобів (на площі 5,0 м2) і антен (на площі 5,0 м2) оператора телекомунікацій, який надає послуги
з рухомого (мобільного) зв’язку».
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6
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2, що перебуває на
балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні (користуванні) Державної податкової інспекції у Деснянському районні ГУ ДФС у м. Києві
на підставі наказу ДФС від 29.06.2016 № 581 «Про орендні відносини», за адресою:
м. Київ, вул. Закревського, 41.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість майна на
30.11.2016 становить 22 056,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державна фіскальна
служба України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – листопад 2016 року становить
165,42 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного
автомата, що відпускає продовольчі товари; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку
об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі
запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди; внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на
момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати
узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом
5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у
разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі
подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні
50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 16.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлове приміщення першого поверху будівлі загальною площею 374,0 м2,
що перебуває на балансі Державного підприємства «Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор», за адресою:
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 39/1.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2016 становить 5 728 900,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державне агентство
автомобільних доріг України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – листопад 2016 року становить
42 124,27 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення кафе, що
не здійснює продаж товарів підакцизної групи, – 330,0 м2, розміщення кафе, що
здійснює продаж товарів підакцизної групи, – 44,0 м2; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди
порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та
умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації,
суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення
договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про
сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі
свого боку проект договору оренди; у разі відмови від укладення або непідписан-

ня у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної
за результатами конкурсу, у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 %
балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн.102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали
(ля об’єктів 1 – 2):
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;
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;
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;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Біла Церква про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Біла Церква,
поштова адреса: 09117, м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1 (фактичне розташування: м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1).
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення в будівлі інв. № 48 площею 17,6 м2 за адресою: військове містечко № 50, Київська
обл., м. Біла Церква, вул. Гайок.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку, який виконаний
станом на 31.07.2016, на нежитлове приміщення в будівлі інв. № 48 площею 17,6 м2
становить 70 438,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати нежитлового приміщення в
будівлі інв. № 48 площею 17,6 м2 за базовий місяць оренди – липень 2016 року
становить 293,49 грн (без ПДВ) за умови використання відповідно постанови
КМУ № 786 від 04.10.1995 (Про Методику розрахунку орендної плати за державне
майно та пропорції її розподілу): розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення (під розміщення перукарні). У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції.
Термін оренди – до 3 років.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди,
протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (не пізніше 15
числа місяця, наступного за звітним) і в повному обсязі сплата орендної плати з
урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги), компенсація земельного податку під
об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з
незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування;
страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлено за
незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його
призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права
власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого
майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу, довідку від учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати опублікування цієї інформації за адресою:
09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярмаркова. Телефони: (04563)
5-30-00, 5-30-10.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Володимир-Волинський про проведення конкурсів
на право оренди нерухомого військового майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. ВолодимирВолинський, вул. Академіка Глушкова, 1.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення № 1, 2,
4, 5, 6 площею 178,5 м2 в будівлі № 322 у військовому містечку № 51 за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Привокзальна, 14, в/м № 51.
Балансоутримувач: КЕВ м. Володимир-Волинський.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, становить 165 412,00
грн (без ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – січень 2017 р. становить
2 147,17 грн (без ПДВ).
Основні вимоги конкурсу: найбільший запланований розмір місячної орендної
плати; використання об’єкта оренди для виробництва поліграфічної продукції.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення № 2-22
площею 761,1 м2 в будівлі № 75 у військовому містечку № 51 за адресою:
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Привокзальна, 14, в/м № 51.
Балансоутримувач: КЕВ м. Володимир-Волинський.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, становить 652 503,00
грн (без ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – січень 2017 р. становить
8 469,99 грн (без ПДВ).
Основні вимоги конкурсу: найбільший запланований розмір місячної орендної
плати; використання об’єкта оренди для виробництва поліграфічної продукції.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
документи відповідно до розділу 3 спільного наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000
№ 1549/241.
Конкурси будуть проведені об 11.00 через 21 календарний день після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
КЕВ м. Володимир-Волинський, Волинська обл., м. Володимир-Волинський,
вул. Академіка Глушкова,1.
Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі – за три робочих дні до проведення конкурсу. Телефон для довідок (03342) 3-33-33.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Львова,
адреса: 79007, м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення № 19
на п’ятому поверсі будівлі (інв. № 1) загальною площею 11,7 м2 військового
містечка № 378 за адресою: м. Львів, вул. Пстрака, 2.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – січень
2017 р., визначений відповідно до чинного законодавства України, становить
562,13 грн (без ПДВ). У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції відповідно до вимог чинного законодавства України.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною
платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий ніж на аналогічних об’єктах
інших форм власності.
2. Використання нежитлового приміщення під розміщення їдалень, буфетів,
що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи (9,7 м2) та ксерокопіювальної
техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів (2,0 м2).
3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за
прилеглу територію.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
5. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити
протипожежну безпеку об’єкта оренди.
7. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями.
8. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду.
9. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою
дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням
завдатку у розмірі, не меншому ніж подвійна орендна плата, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останній
місяць оренди.
11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах
суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в кабінеті економістів
з орендних відносин КЕВ м. Львова.
Телефон для довідок (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013
№ 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; звiт про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що
щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що посвiдчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану
представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичноi особи як суб’єкта пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю
про доходи або завiрену в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого
пiдприємництва – фiзичної особи – платника єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання
(пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання
зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку), додатковi пропозицii до договору оренди; повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 4

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 15.12.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина нежитлового приміщення гуртожитку площею 12,5 м2 за адресою:
44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 5 – визнано ТзОВ «Атлант»
ЛТД; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість виконання робіт з
оцінки – 1440,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 3 календарні дні;
частина підвального приміщення площею 318,2 м2 за адресою:44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 35 – визнано ТОВ «Волиньексперт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість виконання робіт з
оцінки – 1 200,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення службово-виробничої будівлі площею 7,2 м2
за адресою: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41 – визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди; вартість виконання робіт з оцінки – 1200,00 грн та строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів;
частина нежитлових приміщень у службово-виробничій будівлі (приміщення
№ 1-73, 1-74, 1-75, 1-76, 1-77, 1-78, 1-79, 1-80) загальною площею 44,6 м2 за адресою: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41 – визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість виконання робіт з оцінки – 1 200,00 грн та строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адмінприміщення площею 108,21 м2 за адресою 43001, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 41 – визнано ФОП Малащицька О. Г.; мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди; вартість виконання робіт з оцінки – 1 200,00 грн
та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
модуль соцадмінбудинку загальною площею 249,6 м2 за адресою: 44350,
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 9 –
визнано ФОП Рак А. А.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
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розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість виконання робіт з оцінки – 1 500,00 грн та строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 20.12.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Житомирської дирекції
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., смт Брусилів, вул. 1 Травня, 45
(вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Козачок Федір Дмитрович по об’єкту: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., смт Народичі, вул. 1 Травня, 21 (вартість
виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди;
ФОП Селюк Михайло Олексійович по об’єкту: приміщення площею 88,7 м2,
що перебуває на балансі Управління Державного казначейства у Олевському районі
Головного управління Державного казначейства України у Житомирській області,
за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності групи А,
що відбувся 15.12.2016
1. Об’єкт державної власності групи А – частина нежитлової будівлі літ. А – група
приміщень № 15, № 16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна) за адресою: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10, яка під час при-

ватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код за
ЄДРПОУ 02140745; припинено). Суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Зорі України».
Вартість – 4 000,00 грн. Строк виконання робіт (день) – 4.
2. Об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля – столова (літ. 1А)
загальною площею 220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2) за адресою: 07527,
Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. Свято-Миколаївська, 22, яка під час
приватизації не увійшла до статутного капіталу СТОВ ім. Леся Сердюка (код за
ЄДРПОУ 00857479). Суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Зорі України». Вартість –
4 000 грн. Строк виконання робіт (день) – 4.
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 01.12.2016
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
Строк
Переможець –
виконан№
суб’єкт оціноч- Вартість
Назва об’єктів
ня робіт
з/п
ної діяльності
(день)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина нежитлового приміщення № 1.1.18 площею 3,3 м2 ПП «Гарант Екс- 4 100
3
на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: перт»
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
2 Нежитлові приміщення загальною площею 2,0 м2, а саме:
ПП «Гарант Екс4 500
3
частина нежитлового приміщення головного учбового корпусу перт»
2
площею 1,0 м ; частина нежитлового приміщення юридичного
корпусу площею 1,00 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Карла Маркса, 31, що перебувають на балансі Національного університету державної податкової служби України
3 Нежитлові приміщення загальною площею 6,0 м2, а саме:
ТОВ «ТР Інвест3 600
3
частина нежитлового приміщення головного учбового корпусу Компані»
2
площею 4,0 м ; частина нежитлового приміщення юридичного
корпусу площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Карла Маркса, 31, що перебувають на балансі Національного університету державної податкової служби України

№ 19 (1039)

7
Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єктів

Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності

Вартість

Строк
виконання робіт
(день)
3

4 Частина нежитлового приміщення головного учбового кор- ФОП Гундарева
3 950
пусу загальною площею 2,0 м2; частина нежитлового примі- Алла Олексіївна
щення учбового корпусу 2 (факультет податкової міліції) загальною площею 1,0 м2; частина нежитлового приміщення
конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком загальною площею 1,0 м2; частина нежитлового приміщення надбудови 2
5-поверхових навчальних корпусів загальною площею 3,0 м2
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31
та частина нежитлового приміщення 156-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями
магазина та кафетерію загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 79б, що перебувають на балансі Національного університету державної
податкової служби України
5 Нежитлове приміщення площею 40,0 м2 за адресою: КиФОП Чубенко
3 350
ївська обл., м. Українка, вул. Зв’язку, 1, що перебуває на Денис Володибалансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
мирович
6 Металевий кіоск площею 19,0 м2 за адресою: Київська обл., ФОП Чубенко
3 400
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30,
Денис Володищо перебуває на балансі ДВНЗ Переяслав-Хмельницький мирович
державний педагогічний університету ім. Г. Сковороди
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
7 Частина твердого покриття площею 203,0 м2 (тимчасова
ТОВ
3 600
автостоянка для спецтранспорту, інв. № 47769) за адресою: «Європейський
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
центр консал«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль» тингу та оцінки»
8 Частини нежитлових приміщень площею 176,6 м2 збірно- ПП «Гарант Екс4 500
щитового будиночка (інв. № 47498) за адресою: Київська перт»
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
9 Частина приміщення площею 1,0 м2 у фойє навчального
ФОП Гундарева
3 320
корпусу № 1 за адресою: Київська обл., м. ПереяславАлла Олексіївна
Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що перебувають
на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
10 Частина твердого покриття площею 90,0 м2 (тимчасова
ТОВ
4 000
автостоянка для спецтранспорту, інв. № 47769) за адресою: «Європейський
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
центр консал«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль» тингу та оцінки»
11 Частина приміщення № 23 площею 6,0 м2 на 1-му поверсі ФОП Кравцова
3 500
адміністративної будівлі за адресою: Київська обл.,
Людмила Ігом. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
рівна
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
12 Нежитлове приміщення службово-житлового будинку
Асоціація УкрЕк- 2 288
площею 17,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Вишгород, сПроБуд
просп. Мазепи Івана 11
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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 15.12.2016
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
Строк
Переможець –
виконан№
суб’єкт оціночної Вартість
Назва об’єктів
ня робіт
з/п
діяльності
(день)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2
1 Нежитлове виробниче приміщення площею 726,0 м в ФОП Чебаков
1 3500
4
будівлі цеху № 3 та нежитлове виробниче приміщення Олексій Іванович
площею 162,0 м2 в будівлі цеху № 16 за адресою:
Київська обл., м. Бровари, промвузол, перебувають на
балансі ДП «Завод порошкової металургії»
2 Нежитлове приміщення № 16 площею 34,8 м2 на 1-му ФОП Гундарева
3 340
3
поверсі будівлі системи ЦЗС (інв. № 15035) за адресою: Алла Олексіївна
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
3 Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на
ФОП Щаслива
3 350
3
1-му поверсі технічної будівлі за адресою: Київська обл., Надія Зуфарівна
м. Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі РСП
«Київцентраеро» Украероруху
4 Частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2
ФОП Мазур В. О.
4 000
4
за адресою: Київська обл, м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, що перебуває на балансі ДСП
«Чорнобильська АЕС»
5 Частина нежитлового приміщення площею 15,7 м2
ФОП Плитій Пе3 700
4
за адресою: Київська обл, смт Баришівка, вул. Леніна, тро Григорович
48, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській області
6 Нежитлові приміщення загальною площею 32,4 м2, а
ТОВ «ІВ Груп»
4 000
5
саме: приміщення № 71 площею 16,1 м2 та приміщення
№ 72 площею 16,3 м2 на 2-му поверсі бізнес-центру
вантажного термінала за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
7 Приміщення № 73 площею 16,2 м2 на 2-му поверсі
ФОП Кравцова
3 800
4
бізнес-центру вантажного термінала за адресою: КиЛюдмила Ігорівна
ївська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
8 Нежитлове приміщення № 74 площею 16,2 м2 на 2-му
ФОП Кравцов
3 800
3
поверсі бізнес-центру вантажного термінала за адресою: Олег Іванович
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
9 Частина нежитлового приміщення № 3.1.27 площею
ТОВ «ІВ Груп»
4 000
5
3,65 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
(реєстровий номер 20572069.1435.НЛТНПДІ1884)
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», перебуває на
балансі ДП МА «Бориспіль»
10 Нежитлове приміщення № 90 площею 25,0 м2 на 2-му ФОП Гундарева
3 340
3
поверсі бізнес-центру вантажного термінала (інв.
Алла Олексіївна
№ 47565) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
11 Нежитлове приміщення площею 28,5 м2 за адресою: Ки- ФОП Гундарева
3 360
3
ївська обл, м. Українка, вул. Зв’язку, 1, що перебуває на Алла Олексіївна
балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
12 Нежитлові приміщення площею 240,0 м2 будівлі для
ФОП Гундарева
3 480
3
виробництва товарів (інв. № 10310073) за адресою:
Алла Олексіївна
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Рихта, Рихтянське лісництво, кв. 246, що перебувають на балансі
Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства
13 Нежитлове приміщення площею 10,0 м2 на 2-му поверсі ФОП Щаслива
3 300
3
нежитлової будівлі за адресою: Київська обл., смт ВоНадія Зуфарівна
лодарка, вул. Кооперативна, 4, що перебуває на балансі
Управління поліції охорони в Київській області
14 Нежитлове приміщення площею 24,8 м2 за адресою: Ки- ФОП Гундарева
3 310
3
ївська обл., смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, 138, Алла Олексіївна
що перебуває на балансі Київської обласної дирекції
УДППЗ «Укрпошта»
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди з метою визначення ринкової вартості державного майна для
розрахунку орендної плати, що відбувся 15.12.2016
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» на об’єкти оренди:
будівля гаража малої механізації площею 481,4 м2; будівля мийки площею
112,7 м2, що перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний
порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/12. Вартість робіт – 3 000,00
грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
нежитлові приміщення гаража малої механізації площею 116,5 м2; побутові
приміщення площею 177,8 м2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/4; нежитлові приміщення будівлі біля елеватора площею 30,3 м2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/6; нежитлові приміщення адміністративно-побутового
корпусу площею 26,6 м2 першого та третього поверхів за адресою: м. Миколаїв,
вул. Заводська, 23/10, що перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський
торговельний порт». Вартість робіт – 5 000,00 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
гідроспоруди рибогосподарської технологічної водойми: дамба та водоскид,
що перебувають на балансі КСП Полянка, за адресою: Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Полянка. Вартість робіт – 7 000,00 грн без врахування ПДВ, строк
виконання робіт – 5 кал. днів;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
частина нежитлового приміщення площею 22,4 м2 першого поверху в нежитловій будівлі їдальні, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 25а. Вартість робіт –
1 700,00 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
адміністративно-побутова будівля з майстернями площею 893,3 м2; будівля
блоку службових приміщень із коморою площею 479,6 м2; металевий склад № 1
із замощенням площею 1996,0 м2; зварювальний пост та пост вентиляційної май-
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м2;

стерні площею 109,3
споруди № 2, № 6; огорожа № 3, 4, 5, 10, 11, що перебувають на балансі Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України»,
за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/18. Вартість робіт – 8 000,00 грн без
врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
частина підвального приміщення площею 22,0 м2 виробничих майстерень,
що перебуває на балансі ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж», за адресою:
м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 28. Вартість робіт – 1 700,00 грн без врахування
ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкти оренди:
частина вбудованого приміщення площею 15,8 м2 учбового корпусу, що перебуває на балансі Вознесенського професійного аграрного ліцею, за адресою:
Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул.Танасчишина, 20. Вартість робіт – 1 700,00
грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
замощення «Автодрому» площею 16 180,0 м2, що перебуває на балансі Новоодеського професійного аграрного ліцею, за адресою: Миколаївська обл., м. Нова
Одеса, вул. Іпатенка, 3а. Вартість робіт – 1 700,00 грн без врахування ПДВ, строк
виконання робіт – 5 кал. днів.
ПЕП «Візаві» на об’єкти оренди:
частина нежитлового приміщення площею 4,25 м 2 цокольного поверху
п’ятиповерхової адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Державного Південного виробничо-технічного підприємства, за адресою: м. Миколаїв,
вул. Троїцька, 240а. Вартість робіт – 1 725,00 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
нежитлове приміщення площею 49,14 м2 першого поверху адміністративної
будівлі, що перебуває на балансі Головного територіального управління юстиції у
Миколаївській області, за адресою: Миколаївська обл., смт Березанка, вул. Центральна, 58. Вартість робіт – 1 725,00 грн без врахування ПДВ, строк виконання
робіт – 5 кал. днів;
нежитлові приміщення площею 29,0 м2 першого поверху, що перебувають
на балансі МД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська,
буд. 27/ 1. Вартість робіт – 1 500,00 грн без врахування ПДВ, строк виконання
робіт – 3 кал. дні;
ТОВ «Експерт-Південь» на об’єкти оренди:
вбудовані приміщення площею 11,6 м2 та 12,0 м2 першого поверху будівлі,
що перебувають на балансі ДП «Південдіпрорибфлот», за адресою: м. Миколаїв,
вул. Фалєєвська, буд. 25. Вартість робіт – 1 700,00 грн. без врахування ПДВ, строк
виконання робіт – 3 кал. дні;
частина холу площею 1,0 м2 першого поверху Нового учбового корпусу, що перебуває на балансі Національного університету кораблебудування ім. адмірала
Макарова, за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, буд. 3. Вартість робіт –
1 200,00 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення площею 17,7 м2 другого поверху будівлі такелажного
складу з службовими приміщеннями, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський
морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/25. Вартість робіт – 1 700,00 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні;
нежитловий об’єкт (будівля) площею 156,9 м2, що перебуває на балансі ДП
«Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/23. Вартість робіт – 1 700,00 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні;
ПП «Первомайська брокерська агенція» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 39,4 м2 першого поверху адмінбудівлі, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у Врадіївському районі
Миколаївської області, за адресою: Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул.Героїв
Врадіївщини, 139. Вартість робіт – 1 700,00 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 15.12.2016
Переможцями конкурсів визнано:
ФОП Старіков О. В. на проведення оцінки державного майна: об’єкта державної власності групи А – вбудоване нежитлове приміщення з підвалом загальною
площею 414,1 м2 за адресою: вул. Горького, 14, м. Кременчук, Полтавська обл., що
обліковується на балансі ТОВ «Кременчук Житлобуд». Мета оцінки – визначення
ринкової вартості з метою продажу на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 1 539,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення
оцінки державного майна:
асфальтованого майданчика площею 30,0 м2 за адресою: вул. Сковороди, 1/3,
м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної аграрної академії.
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 998,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення загальною площею 10,0 м2 за адресою: пл. Слави, 4/2,
м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 998,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення будівлі Машівського вузла поштового зв’язку
площею 72,8 м2 за адресою: вул. Незалежності, 120, смт Машівка, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 163,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлових приміщень пошти площею 20,28 м2 за адресою: вул. Воїнів
Інтернаціоналістів, 12/9, смт Семенівка, Полтавська обл., що обліковується на балансі
ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 163,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі загальною площею 17,3 м2
за адресою: пл. Перемоги, 4, смт Чутове, Полтавська обл., що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби України у Чутівському районі Полтавської області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 163,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 54,1 м2 за адресою: вул.
Пушкіна, 83, м. Полтава, що обліковується на балансі УМВС України в Полтавській
області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
998,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлової площі в бюветі спального корпусу на першому поверсі шестиповерхової будівлі МРЦ площею 2,0 м2 за адресою: вул Українська, 60, м. Миргород,
Полтавська обл., що обліковується на балансі Медичного реабілітаційного центру
МВС України «Миргород». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 163,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 12,0 м2 за адресою: вул. Юр’євська, 1а,
м. Кобеляки, Полтавська обл., що обліковується на балансі Відділу агропромислового розвитку Кобеляцької райдержадміністрації Полтавської області. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 998,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 10,0 м2 за адресою: вул. Незалежності, 120,
смт Машівка, Машівський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПД
УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 998,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
лівої та правої частини крану-балки Гідротехнічної споруди Книшівського
шлюзу-регулятора на р. Псел за адресою: вул. Лугова, 10, с. Книшівка, Гадяцький
р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі Хорольського міжрайонного
управління водного господарства. Мета оцінки – нарахування збитків, завданих державі. Вартість виконаних робіт – 1 163,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Українська універсальна біржа на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 72,03 м2 за адресою: вул. Кременчуцька,
8, с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі
Полтавської експедиції по геофізичним дослідженням у свердловинах. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 000,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ПП «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлових приміщень депо ремонтної допоміжної частини громадської
будівлі площею 9,1 м2 за адресою: вул. Олексія Древаля, 35, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі 2 Державного пожежно-рятувального загону
головного Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлових приміщень площею 49,4 м2 за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 22,
с. Світлогірське, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПД
УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 150,00 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 16.12.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів оренди:
адмінбудівля площею 495,9 м2, огорожа площею 9,4 м2 та замощення території
(благоустрій) площею 106,8 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Полуботка, 13, що перебувають на балансі Національної академії статистики, обліку та аудиту, з метою
укладення договору оренди визнано ПП «Оцінка та консалтинг». Вартість послуг –
5 400 грн, термін виконання – 14 календарних днів;
збитки, що призвели до завдання майнової шкоди державі в особі РВ ФДМУ по
Рівненській області (розмір упущеної вигоди) – недоотриманої орендної плати, яка
мала бути перерахована орендарем – орендним підприємством санаторій «Червона калина» до Державного бюджету України за період з 01.08.2011 до 30.11.2016,
визнано ТзОВ «Експертне агентство «Укрконсалт». Вартість послуг – 180 000 грн,
термін виконання – 25 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 20.12.2016
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахоВартість
№
Переможець Мета проведендження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, робіт/строк
з/п
конкурсу
ня оцінки
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання
1 Частина даху нежитлової 4-поверхової будівлі
1 800/5
ФОП
Визначення
адміністративно-лабораторного корпусу (літ. А-4) заЖарихін В.
вартості об’єкта
гальною площею 65,0 м2 за адресою: м. Харків, вул.
з метою продовження договоАстрономічна, 33, що перебуває на балансі ДП «Дерру оренди
жавний науковий центр лікарських засобів і медичної
продукції», 00482329

Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахоВартість
№
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, робіт/строк
з/п
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання
2 Нежитлова одноповерхова будівля телятнику на 100 2 800/4
голів (ів. № 13649, літ. «А-1») загальною площею
851,4 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський
р-н. смт Хорошеве, вул. Червоноармійська, 47а, що
перебуває на балансі Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Завод по технічному
обслуговуванню та ремонту авіаційної техніки «ТОРА»,
01128506, тел.: (0572) 50-74-10, (0572) 52-01-62
3 Частина покрівлі та зовнішньої стіни 5-поверхової
2 000/3
будівлі гуртожитку (інв. № 003) загальною площею
2
19,6 м за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої
(просп. Постишева), 4а, що обліковується на балансі
Харківського орнеда «Знак Пошани» електромеханічного технікуму транспортного будівництва,
01393119, тел. (057) 712-47-85
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 8 загальною
2 000/3
площею 48,6 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового виробничого корпусу (інв. № 125032) за адресою: м.
Харків, вул. Катерининська, 40/42, що перебуває
на балансі Державного підприємства науководослідного технологічного інституту приладобудування, 14310589

5 Нежитлове приміщення – кімн. № 3 на цокольному 2 050/3
поверсі 4-поверхової будівлі головного учбового
корпусу № 1 загальною площею 71,5 м2 за адресою:
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1, що перебуває на балансі
Харківської державної зооветеринарної академії,
00493758, тел. (057) 635-75-31
6 Нежитлове приміщення – кімн. № 12 на 1-му по2 050/3
версі 3-поверхової будівлі колишнього медпункту
2
загальною площею 52,8 м за адресою: м. Харків,
вул. Плиткова, 12, що перебувало на балансі ліквідованого ВАТ «Харківський домобудівельний комбінат
№ 1» (перейменованого у ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1»)
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 38, 39, 40, 41
1 690/5
на 2-му поверсі 6-поверхової будівлі, пам’ятка
архітектури, загальною площею 97,7 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають на
балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325,
тел. (057) 731-18-90
8 Частина технічного поверху 9-поверхової будівлі
1 800/3
гуртожитку загальною площею 10,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Зубенка,11а, що перебуває на балансі Національного фармацевтичного університету,
02010936, тел. (057) 706-35-81, 706-15-03
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4 у підвалі 1 678/4
різноповерхової (3-4) будівлі учбового корпусу загальною площею 91,2 м2 за адресою: м. Харків, вул.
Квітки-Основ’яненка, 4/6, що перебувають на балансі
ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури
та дизайну», 01275992, тел. (057) 731-24-31
10 Нежитлове приміщення – кімн. № 38 на 1-му поверсі 2 500/3
(S=36,9 м2); нежитлові приміщення – кімн. № 9, 17, 19
на 2-му поверсі (S=28,98 м2); нежитлові приміщення
– кімн. № 7, 33, 42, 43, 44 на 3-му поверсі (S=43,7
м2); нежитлові приміщення – кімн. № 35, 36, 38, 39,
40, 49, 50 на 4-му поверсі (S=129,8 м2); нежитлові
приміщення – кімн. № 38, 51, 53, 57 на 5-му поверсі
(S=35,2 м2) 5-поверхового громадського будинку з
навчальними майстернями та кабінетами загальною
площею 274,58 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна,
11, що перебувають на балансі ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну», 01275992,
тел. (057) 731-24-31
11 Нежитлове приміщення – кімн. № 34 на 2-му поверсі 2 000/3
5-поверхової громадської будівлі загальною площею
14,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що
перебуває на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки, 02071197, тел.: (057)
702-10-16, 702-10-13
12 Частина нежитлових приміщень на 1-му поверсі
2 800/3
3-поверхової адміністративної будівлі загальною площею 362,0 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв,
вул. Мічуріна, 4, що перебуває на балансі Чугуївського авіаційного технологічного заводу Харківського
державного авіаційного виробничого підприємства,
00235989, тел. (057) 462-20-44, 2-21-38

Переможець Мета проведенконкурсу
ня оцінки
ФОП
Дрозд Ю. О.

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди

ФОП
Визначення
Сорокіна І. М. вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди
ФОП
Визначення
Сорокіна І. М. вартості об’єкта
оренди до
200,0 м2 для
погодження
розрахунку
орендної плати
(за заявою від
сторонньої організації)
ТОВ «СВК»
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду
ТОВ «СВК»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

ФОП
Мокров О. П.

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

ФОП
Визначення
Сорокіна І. М. вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду
ТОВ «КонВизначення
станта»
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду
ФОП
Визначення
Сорокіна І. М. вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

ФОП
Визначення
Сорокіна І. М. вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду
ТОВ «СВК»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

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 20.12.2016
1. Частина асфальтового майданчика площею 550,0 м2 за адресою: м. Херсон,
вул. Вишнева,12, що перебуває на балансі Головного управління ДСНС України у Херсонській області, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 1 720,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
2. Будівля матеріально-технічного складу загальною площею 564,3 м2 за адресою:
Херсонська обл., Олешківський (Цюрупинський) р-н, с. Виноградове, вул. Кірова, 29,
що перебуває на балансі Цюрупинського міжрайонного управління водного господарства, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 1 840,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
3. Частина приміщень загальною площею 42,9 м2 адміністративної будівлі, що
обліковується на балансі Управління Держпродспоживслужби в Білозерському районі, за адресою: Херсонська обл., смт Білозерка, вул. Соняшна, 28, переможець
конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Вартість робіт – 1 720,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
4. Нежитлове приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі
площею 82,5 м2 за адресою: м. Херсон, вул. Кольцова, 59, що перебуває на
балансі Херсонської філії ДУ «Держгрунтохорона», переможець конкурсу –
ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 720,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
5. Частина приміщення № 2 загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі
будівлі пожежного депо, що перебуває на балансі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, за адресою:
м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, переможець конкурсу – ПП « Фрістайл – плюс». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 650,00 грн.
Строк виконання робіт – 4 дні.
6. Частина приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі
пожежного депо, що перебуває на балансі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, за адресою: м. Херсон,
вул. Молодіжна, 6, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 630,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
7. Шість гаражів загальною площею 121,8 м2, що перебувають на балансі
Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 92а,
переможець конкурсу – ПП «Аргумент». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 1 800,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
8. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 274,87 м2 на першому поверсі їдальні за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 73б, що перебувають на
балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Вартість робіт – 1 700,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
9. Частина ґанку площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі Апеляційного суду
Херсонської області, що перебуває на балансі суду, за адресою: м. Херсон, вул. 295
Херсонської стрілецької дивізії, 1а, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 720,00 грн.
Строк виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності, що відбувся 20.12.2016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення їдальні загальною площею 259,1 м2 на першому поверсі двоповерхової прибудови до адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36 визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість
виконання робіт з оцінки – 1 700,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення площею 49,6 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі,
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що обліковується на балансі Шепетівського міжрайонного управління водного
господарства, за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, смт Гриців,
вул. Суворова, 3 визнано ПП Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 19.12.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення колишньої бібліотеки учбового корпусу № 2 загальною площею 113,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Відокремлений структурний підрозділ Тальнівського будівельно-економічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Замкова, 93, м. Тальне, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Черкаська
обласна громадська організація «Гіга Спорт Лайн». Дата оцінки: 30.11.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 700,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Назва об’єкта оцінки: частина приміщення нежитлової будівлі площею 25,32 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне
житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. В’ячеслава Чорновола, 257, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП Бобович
Наталія Олександрівна. Дата оцінки: 30.11.2016. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2
календарних дні, вартість послуг – 1 750,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 22.12.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по
об’єкту: нежитлові приміщення площею 40,9 м2 першого поверху будівлі (літ. А),
що перебуває на балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: Житомирська
обл., м. Новоград-Волинський, вул. Наталії Оржевської, 8 (вартість виконання –
1 650,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
ФОП Козачок Федір Дмитрович по об’єкту: будівля «Укрпошта» площею
205,8 м2 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., смт Лугини, вул. Леніна, 3а (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Сектор-Інформ» по об’єкту: гідротехнічна споруда
ставка площею 37,3575 га (шахтний водоскид з донним водовипуском, земляна
гребля довжиною по гребеню 482 м) на р. Мостова (басейн р. Уж) за межами с. Купеч Коростенського р-ну Житомирської області, землі Сингаївської та Ходаківської
сільських рад, що перебуває на балансі Коростенського міжрайонного управління
водного господарства (вартість виконання – 9 000,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки майна, що відбувся 06.12.2016
Для проведення незалежної оцінки:
винного підвалу загальною площею 3 820,90 м2, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, смт Середнє, вул. Шовкова, б/н, з метою
укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П., на таких умовах: вартість послуг – 1 677,59 грн, термін
виконання – 5 днів;
будівлі корівника загальною площею 928,4 м2, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, 1а з метою укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Бізнес – Експерт», на таких умовах: вартість послуг – 1 700 грн, термін
виконання – 5 днів;
будівлі корівника на 60 голів загальною площею 798,8 м2, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, 1а з метою укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ПП «Бізнес – Експерт», на таких умовах: вартість послуг – 1 700 грн,
термін виконання – 5 днів;
будівлі складу загальною площею 751,3 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, 1а з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П., на таких умовах: вартість послуг – 1 585,08 грн, термін
виконання – 5 днів;
будівлі зерноскладу загальною площею 191,2 м2, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, 1а з метою укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Бізнес – Експерт», на таких умовах: вартість послуг – 1 700 грн, термін
виконання – 5 днів;
будівлі контори загальною площею 61,2 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, 1а з метою укладення
договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності –
ПП «Бізнес – Експерт», на таких умовах: вартість послуг – 1 700 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих приміщень (поз. 45, 46,47 на плані) загальною площею 65,2 м2 на
першому поверсі будівлі літ. А поліклініки, лікарні літ. А, А/, Д, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12 з метою продовження договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких умовах: вартість послуг – 1 700 грн, термін
виконання – 5 днів;
вбудованих нежитлових приміщень (поз. 16, 17 за планом) загальною площею 61,9 м2 на першому поверсі фізичного факультету будівлі літ. ББ/, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 54 з метою
укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких умовах: вартість послуг – 1 700 грн, термін
виконання – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки майна, що відбувся 13.12.2016
Для проведення незалежної оцінки комплексу, який складається з
адміністративно-спального корпусу, господарського корпусу, фінської бані «Сауна», овочесховища, трансформаторного кіоску, загальною площею 2 646,08 м2,
разом із земельною ділянкою, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл.,
Воловецький р-н, с. Жденієво, вул. Шевченка, 249 з метою приватизація об’єкта
державної власності групи А разом із земельною ділянкою шляхом продажу на аукціоні, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті – О»,
на таких умовах: вартість послуг – 29 800,00 грн, термін виконання – 10 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.12.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ФОП Добрун Анатолій Павлович на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлових приміщень загальною площею 47,93 м2 будівлі диспетчерського пункту
системи посадки, а саме: нежитлового приміщення № 22 на другому поверсі будівлі
площею 31,20 м2; частини нежитлового приміщення № 21 площею 8,10 м2; частини нежитлового приміщення № 29 на третьому поверсі будівлі площею 8,63 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4. Балансоутримувач майна: Дніпропетровський регіональний структурний підрозділ Державного
підприємства обслуговування повітряного руху України. Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору.
2. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: вбудованих в одноповерхову будівлю статистики (літ. А-1, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ941, нежитлового приміщення № 18 та частини коридору
№ 17 спільного користування площею 4,2 м2) загальною площею 22,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 70000, Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. Торговий,
2. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області.
Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів від дати підписання договору.
3. Приватне підприємство «Оціночна фірма «Аналітик» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: вбудованого нежитлового приміщення № 15 та частин приміщень
№ 1, № 3, № 4, № 5 спільного користування площею 7,36 м2 підвального поверху
будівлі гуртожитку (літ. А-9) загальною площею 26,56 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 71630, Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів,
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буд. 25. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 000,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання договору.
4. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень № 127, 129, 131, 133 третього поверху будівлі (літ.
А`-3) загальною площею 45,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Волгоградська, 9. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Запорізький професійний
ліцей автотранспорту». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 800,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
5. ФОП Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
будівлі контори промдільниці, інв. № 5944, (літ. А-1) загальною площею
489,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Промислова, 125. Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька атомна електростанція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів від дати підписання договору;
частини нежитлового приміщення № 1 (у складі приміщень № 1, 3) першого
поверху одноповерхової будівлі (літ. Д-1) загальною площею 42,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. О. Невського, 83. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 11,95 га. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): м. Мелітополь, вул. О. Невського, 83. Балансоутримувач майна:
ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей». Вартість виконання робіт з
оцінки – 4 050,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб'єктів оціночної діяльності, що відбувся 19.12.2016
Частина даху чотириповерхової будівлі учбового корпусу загальною площею
110,71 м2. м. Львів, вул. Кульчицької, 2. Мета проведення оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 3 р/д. Вартість робіт – 1 700,00 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення (№ 4, 6, 8, 13, 15) загальною площею 87,4 м2
на першому та другому поверхах будівлі. Львівська обл., м. Золочів, вул. Труша,
2. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3
к/д. Вартість робіт – 1 530 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення площею 127,9 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 1. м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Мета проведення
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Львівюраудитконсадтинг». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 1 700 грн.
Частини нежитлових приміщень загальною площею 28,0 м2 на перших та підвальних поверхах цегляних будівель. Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Заклад,
вул. Стуса, 2. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення гаражних боксів № 1, № 2 літ. А-2 заг. площею 228,9 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі. м. Львів, вул. Тернопільська, 24а. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Львівюраудитконсадтинг». Термін
виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 1 700 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною користування (побутова кімната) (№ Х) площею 2,0 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку
№ 1. Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 12. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1 400 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 15,4 м2 на цокольному
поверсі гуртожитку № 3. м. Львів, вул. Карпинця, 27. Мета проведення оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт – 2
к/д. Вартість робіт – 1 570 грн.
Державне нерухоме майно загальною площею 16,6 м2, а саме: нежитлові
приміщення № 4-7 загальною площею 8,3 м2 у приміщенні автовокзалу на в’їзді
в Україну міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рава-Руська» та нежитлові приміщення № 32-35 загальною площею 8,3 м2 у приміщенні автовокзалу на
виїзді з України міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рава-Руська».
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінська, 28. Мета проведення
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 590 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 37,1 м2 на четвертому
поверсі корпусу № 25 (Технопарк). м. Львів, вул. Городоцька, 286. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість
робіт – 1 580 грн.
Частина даху будівлі загальною площею 50,0 м2. Львівська обл., м. Стрий,
вул. Кравецька, 5. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 5 р/д. Вартість робіт – 1 720 грн.
Частина даху п’ятиповерхової будівлі загальною площею 54,2 м2. Львівська
обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 15. Мета проведення оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 3 р/д. Вартість робіт – 1 700 грн.
Частина нежитлового приміщення на першому поверсі (фойє) дев’ятиповерхової
будівлі навчального корпусу № 1 загальною площею 2,0 м2. м. Львів, вул. Генерала
Чупринки, 105. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 450 грн.
Нежитлове вбудоване цокольне приміщення загальною площею 53,99 м2 у
будівлі культурно-побутового корпусу. м. Львів, вул. Городоцька, 222. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Львівюраудитконсадтинг». Термін виконання робіт – 3
к/д. Вартість робіт – 1 700 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. м. Львів, вул. Патона, 32. Мета проведення оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський
Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 1 670 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. м. Львів, вул. Патона, 32. Мета
проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д.
Вартість робіт – 1680 грн.
Нежитлові приміщення № 1-16 на 1-му поверсі та нежитлові приміщення № 1724 на 2-му поверсі будівлі «Б-2» (пожежне депо) загальною площею 325,6 м2.
м. Львів, вул. Патона, 30. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є.
Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 1 660 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.12.2016
Частина радіовежі площею 20,0 м2 та технічна площадка площею 5,0 м2, загальною площею 25,0 м2. Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького, 41. Мета проведення оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ».
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.
Нежитлові приміщення № 2-1, 2-2 загальною площею 61,4 м2 на 1-му поверсі
адміністративної будівлі цеху радіомовлення. Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Попова, 7. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Львівюраудитконсадтинг».
Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 1 700 грн.
Частина коридору площею 9,52 м2 на другому поверсі навчального корпусу
юридичного факультету. м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14. Мета проведення
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт –
1 490 грн.
Окремо стояча одноповерхова будівля їдальні літ. «Е-1» загальною площею
84,9 м2, нежитлові приміщення № 1, № 3 загальною площею 251,7 м2 в одноповерховій будівлі гаража літ. «Л-1», нежитлове приміщення № 3 загальною площею
125,5 м2 в одноповерховій будівлі гаража літ. «П-1». м. Львів, вул. Шевченка, 186а.
Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 700 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 15,7 м2 на другому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Яворів, вул. Котляревського, 3. Мета проведення
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість
робіт – 1 700 грн.
По об’єкту – нежитлове приміщення № 43 площею 16,1 м2 на першому поверсі
триповерхової будівлі за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Святого
Володимира, 4а подано лише одну заяву. Відповідно до п. 2 розділу V Положення
конкурс вважати таким, що не відбувся. Комісія вирішила повторно провести конкурс по вищезгаданому об’єкту.

Над номером працювали:
О. В. Царуліца
(видавнича підготовка)

т. м. утеченко
(дополіграфічна підготовка)
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 16.11.2016
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області:
І. керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок проведення конкурсу),
пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація про результати конкурсу) 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, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності інформує про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного
на 16.11.2016, по об’єктах:
1. ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху в будинку адміністративного корпусу А загальною площею 32,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для пролонгації договору оренди; 3 500 грн, 5 календарних днів;
2. ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення курильної загальною площею 14,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського
морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Гефта, 1а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для пролонгації
договору оренди; 3 500 грн, 5 календарних днів;
3. ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 79,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського
морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна пл. 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору
оренди; 4 200 грн, 5 календарних днів;
4. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, інв. № 050007, загальною площею 68,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Українське державне підприємство поштового зв’язку
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Вигода, вул. 50-років Жовтня, 44. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою пролонгації договору оренди; 4 200 грн, 5 календарних днів;
5. ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху 2-го службового корпусу на
7 причалі загальною площею 24,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, Митна пл. 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренди; 3 500 грн, 5 календарних днів;
6. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 2-му рівні вхідного павільйону Одеського морського вокзалу, літ.
«Е», загальною площею 11,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкту
з метою пролонгації договору оренди; 3 500 грн, 5 календарних днів;
7. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
нежитлове приміщення третього поверху триповерхової будівлі АПК загальною
площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація
Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
пролонгації договору оренди; 3 800 грн, 5 календарних днів;
8. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: частина холу першого поверху учбового корпусу № 2 загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди; 3 600 грн, 5 календарних днів;
9. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху загальною площею 30,3 м2 у двоповерховій
будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державний проектновишукувальний та науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧорноморНДІпроект». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Садовий, 5. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди; 3000 грн, 5 календарних днів;
10. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 305, № 308 3-го поверху будівлі дитячої поліклініки (інв.
№ 10310011) загальною площею 28,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний заклад «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди; 3 500 грн, 5 календарних днів;
11. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове підвальне приміщення в будівлі Центру реконструктивної та регенеративної медицини (блок А2) загальною площею 24 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тіниста, 8. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди; 3 650 грн, 5 календарних днів;
12. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: відокремлена частина вестибуля спорткомплексу загальною
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Ольгієвська, 4а; 2 800 грн, 5 календарних днів;
13. ФОП Лемза І. В., керівник – Лемза І. В. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 2-го поверху 5-поверхової будівлі гуртожитку № 3 площею
2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Ак. Воробьова, 11;
2 900 грн, 5 календарних днів;
14. ФОП Лемза І. В., керівник – Лемза І. В. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го поверху 5-поверхової будівлі гуртожитку № 2 загальною площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Маршала Малиновського, 63. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди; 2 900 грн, 5 календарних днів;
15. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: приміщення на другому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку
№ 2 загальною площею 8,85 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. О. Невського, 51а. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди; 3 200 грн, 5 календарних днів;
16. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: приміщення у одноповерхової будівлі теслярної майстерні загальною площею 66,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
науково-дослідний інститут телевізійної техніки. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Мечнікова, 132. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
3 400 грн, 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 22.12.2016
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості»
на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення житлового будинку площею 42,1 м2 за адресою: вул.
Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної
аграрної академії. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 030,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлових приміщень загальною площею 92,7 м2 за адресою: вул. Жовтнева,
3, м. Гребінка, Полтавська обл., що обліковується на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Гребінківському районі Полтавської області. Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 320,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 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 22.12.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області обрано переможцем конкурсу:
найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва
об’єкта оцінки: частина приміщення тамбуру (ІІІ) площею 2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. В. Аксенина, 2е,
що перебуває на балансі Головного управління Державної казначейської служби
України у Чернівецькій області. 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.
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