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Продаж об’єктів групи А

У номері

Індекс та назва видання

12 вересня 2016 р.

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Вінницька область

Адміністративно-побутовий корпус, літ «Б», загальною площею 3 629,9 м2
за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПАТ «Крижопільський цукровий завод». Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в
електронній формі, за 4 377 660,00 грн, у т. ч. ПДВ – 729 610,00 грн.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності (разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта: будівля магазину літ. «А» загальною площею 20,9 м2 (разом
із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Пок
ровська, 211, О.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400,
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Інформація про об'єкт: будівля магазину загальною площею 20,9 м2, 1986 року
побудови, забезпечена лише електропостачанням.
Інформація про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,00622 га. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі. Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 83 266,00 грн, у т. ч.: вартість будівлі магазину – 72 648,00 грн, вартість земельної ділянки – 10 618,00 грн.
ПДВ – 16 653,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 99 919,20
грн, у т. ч.: вартість будівлі магазину – 87 177,60 грн, вартість земельної ділянки – 12 741,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу
об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передання; використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до нормативно-правових актів
та вимог державних органів, що погодили проект відведення земельної ділянки.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 170 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 9 991,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29.09.2016 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 03.10.2016 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної
біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,

що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля лазні загальною площею 638,6 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, 3р.
Балансоутримувач: ліквідований.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою капітальну двоповерхову (без підвалу)
окремо розташовану будівлю складної форми в плані, що складається з двох, безпосередньо поєднаних між собою, прямокутних об’ємів. Загальна площа – 638,6 м2.
Група капітальності – ІІ. Рік побудови – 1970. Внутрішні інженерні комунікації відсутні
або перебувають у непридатному до експлуатації стані. Технічний стан: основного
висотного об’єму – ветхий, прибудови – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці, що перебуває в комунальній власності.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 889 500,00 грн, ПДВ – 177 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 067 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 106 740,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ
по Київській області (призначення платежу «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 106 740,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач –
РВ ФДМУ по Київській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 04 жовтня 2016 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 30 вересня 2016 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності
(разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта: районна котельня.
Адреса об’єкта: 22600, Вінницька обл., Оратівський р-н, смт Оратів, вул. Сковороди, 9а.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва облдержадміністрації,
код за ЄДРПОУ 04011383, адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14.
Відомості про об’єкт: районна котельня розташована в серединній частині
селища, наближений до периферії. Період будівництва: 1991 – 1994 рр. З моменту зупинення будівництва об’єкт не охороняється, не законсервований. По
об’єкту виконано: фундаменти та цоколь – залізобетон, стіни – залізобетонні
колони (12 штук), зроблено перекриття з залізобетонних ребристих плит – 48
штук розміром 1,5х6,0 м. Підлога, дах, покрівля будівництвом не виконувались. Вікон, дверей немає. Опалення та електрозабезпечення немає. На території об’єкта незавершеного будівництва будівельних матеріалів, виробів та
конструкцій немає. Будівельна площа котельні – 29,1х18,0 м, висота – 6,35 м,
будівельний об’єм – 3 326,0 м. Будівельна готовність котельні на момент обстеження становить 22 %.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1000 га. Кадастровий номер
0523155000:01:008:0308. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування
будівель закладів комунального обслуговування. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Обмеження та обтяження в використанні земельної
ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
174 355,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням
ПДВ – 209 226,00 грн, у т. ч. ПДВ – 34 871,00 грн, у тому числі вартість об’єкта
незавершеного будівництва: без урахування ПДВ – 132 595,00 грн, з урахуванням
ПДВ – 159 114,00 грн; вартість земельної ділянки: без урахування ПДВ – 41 760,00
грн, з урахуванням ПДВ – 50 112,00 грн.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну продажу; завершити будівництво протягом 5 років з
моменту підписання акта приймання з можливою зміною його первісного призначення; виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови об’єкта; подальше відчуження ОНБ та земель-

ної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе за умови збереження для
нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно
до нормативно-правових актів та вимог державних органів, що погодили проект
відведення земельної ділянки під наглядом відповідних служб.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 20 922,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій
області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29.09.2016 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 03.10.2016 Першою українською міжрегіональною товарною біржею, час початку аукціону – 10.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються
в електронному вигляді до Першої української міжрегіональної товарної біржі на
електронну адресу: pumtb@ukr.net до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Першої
української міжрегіональної товарної біржі (21050, м. Вінниця, вул. М. Оводова,
46) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
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ФДМУ – 25 років

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-35-29
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж державної частки у статутному капіталі спільного
українсько-швейцарського підприємства у формі товариства
з обмеженою відповідальністю «ТЕМА» на аукціоні
Найменування: державна частка у статутному капіталі спільного
українсько-швейцарського підприємства у формі товариства з обмеженою
відповідальністю «ТЕМА», що становить 40 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 30, тел. (044) 564-63-96.
Код за ЄДРПОУ 19358098.
Розмір статутного капіталу: 750,00 (сімсот п’ятдесят) гривень.
Основний вид діяльності (за КВЕД): 15.20 виробництво взуття.
Номінальна вартість державної частки: 300,00 (триста) гривень.
Початкова ціна продажу державної частки: 621 300,00 (шістсот двадцять
одна тисяча триста) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство:
немає.
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2013 р.
1 067,1
–
1 062,0
3,9
0,6

2014 р.
1 068,7
–
1 062,0
–
2,1

2015 р.
1 073,4
–
1 062,0
–
7,7

Показники господарської діяльності станом на І півріччя 2016 року
Показник
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
Знос основних фондів, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання
та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності):

Значення
показника
3
396,2
22,3
2,9
6,0
відсутні

Умови аукціону:
Аукціон з повторного продажу державної частки у статутному капіталі
спільного українсько-швейцарського підприємства у формі товариства з
обмеженою відповідальністю «ТЕМА», що становить 40 % статутного капіталу товариства, буде проведено у Фонді державного майна України
11 жовтня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, 3-й
поверх, кімн. 303.
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів
приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 22 травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні за встановленою формою (додаток до Порядку) та
документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна України
за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 (поштою або у скриньку для вхідної
кореспонденції на першому поверсі Фонду державного майна України). Заява подається у трьох примірниках.
Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 05 жовтня 2016 року.
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової вартості продажу державної частки, що
становить відповідно 62 130,00 (шістдесят дві тисячі сто тридцять) гривень перераховуються заявником окремим платіжним дорученням на рахунок № 37316021000058
в Державній казначейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
00032945, одержувач коштів – Фонд державного майна України.
Реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) гривень, та кошти під час розрахунків
за придбану державну частку перераховуються на рахунок № 37183500900028 в
Державній казначейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
00032945, одержувач коштів – Фонд державного майна України.
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в
частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава
Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визна-

ної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором; органи державної влади; працівники державних
органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії,
державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи,
зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України)
чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано
перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб: юридичні
особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно
до законодавства; фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно
яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від
2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій), та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних
покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні
об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для
потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних
покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати державному органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за достовірність, повноту поданих документів та обов’язок
довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на
покупця.
Ознайомитися з спільним українсько-швейцарським підприємством у формі
товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМА» можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 30.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатися до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту
приватизації за телефонами: (+38044) 200-35-29, 200-32-29, 200-36-56 у робочі дні
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

КОНКУРСИ З  відбору розробників документації із землеустрою
ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою
продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами); закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
внесення відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку;
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із земле
устрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
державної власності групи А – група інвентарних об’єктів у складі: магазин
літ. А-1, сарай літ. Б, Б-1, сарай літ. В за адресою: 38722, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бричківка, вул. Леніна, 8, балансоутримувач – ТОВ «Агрофірма
«Петрівське» (код за ЄДРПОУ 38026732).

Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.11.2015
№ 1640 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від 01.04.2016 № 143 «Про приватизацію
об’єкта державної власності групи А».
3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений
та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про
присвоєння кадастрового номера земельній ділянкці; документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими
знаками, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтавській 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 конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, із 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; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); документи, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова
інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання
на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені
за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (для фізичних осіб – підприємців).
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних
днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 415.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 07.10.2016 включно.
Конкурс відбудеться 11.10.2016 о 14.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 402.
Телефони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – трикімнатна квартира № 297
площею 111,0 м2 на сьомому поверсі будинку за адресою: м. Київ, вул. Євгена
Коновальця, 36е. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36е (Печерський р-н).
Мета проведення оцінки: проведення взаєморозрахунків. Телефон замовника
конкурсу (044) 271-73-57. Телефакс замовника конкурсу (044) 271-73-57. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: 1 квартира. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами), тис. грн: –.
Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок,
тис. грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: машиномісця № 24, № 25, № 26, № 27 (загальною площею 59,3 м2) в житловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 44. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 44; тел./факс (044) 271-73-57.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею 38,9 м2,
у тому числі приміщення площею 37,4 м2 та частина приміщення площею
1,5 м2 восьмого поверху будівлі ЦРРС. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Маріупольська філія ДП «Адміністрація морських портів України»
(код за ЄДРПОУ 38728439). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Маріуполь, просп. Луніна, 99. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ
по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса:
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – КП «Морська пошуково-рятувальна
служба». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 72,6 м2 першого поверху будівлі поштового зв’язку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донецька дирекція УДППЗ «Укрпошта» (код за ЄДРПОУ
22020055). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Гагаріна, 38. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт
з оцінки – ФОП Перепічай Р. В. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частини приміщень загальною площею 23,0 м2
(площею 11,0 м2 та площею 12,0 м2) першого поверху будівлі учбового корпусу № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донбаська державна
машинобудівна академія (код за ЄДРПОУ 02070789). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057)
704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП Гнелицький І. С. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 12,0 м2 другого поверху будівлі учбового корпусу № 6. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донбаська державна машинобудівна
академія (код за ЄДРПОУ 02070789). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39а. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг
з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36,
електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП Гнелицький І. С.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.09.2016
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
20,9 м2 третього поверху будівлі адміністративно-господарських приміщень
гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 00173367).
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Мета проведення оцінки: проведення взаєморозрахунків. Телефон замовника конкурсу (044) 271-73-57. Телефакс замовника конкурсу (044) 271-73-57. Електронна
адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: 4 машиномісць. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами), тис. грн: –. Кількість
земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування
земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим
земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та платник послуг з оцінки – Служба безпеки України Департамент
господарського забезпечення (вул. Золотоворітська, 5, м. Київ, 01030).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
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».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель,
зокрема, житлова нерухомість (квартири, житлові та дачні будинки разом із господарськими будівлями та спорудами або без них).
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – до 1 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо
до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул.
Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 20 вересня 2016 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву
на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 26 вересня 2016 р. о 14.00.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки –
ФОП Пальчун Тетяна Олексіївна. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 43,9 м2 другого поверху будівлі адміністративно-господарських
приміщень гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 00173367). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка,
вул. Соборна, 26. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.
net. Платник робіт з оцінки – ФОП Петрова Тетяна Геннадіївна. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
20,0 м2 третього поверху будівлі адміністративно-господарських приміщень
гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 00173367).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки –
ФОП Яковенко Наталя Володимирівна. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина поверхні прибудови площею 29,3 м2,
частина зовнішньої поверхні стіни площею 11,4 м2, частина поверхні даху площею 22,14 м2 будівлі готелю (реєстровий номер 22927045.2.НПШМБТ198).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вуглегірська теплова електрична
станція ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 00131245). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Світлодарськ, просп. Миру, 6а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ
по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса:
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ПАТ «МТС Україна». Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ
№ 2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, 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 оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки 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), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті;документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 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 (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 408. Телефони для довідок: (057) 704-17-36, (066) 988-91-12.
Конкурс відбудеться 29 вересня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 408.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (каб. 316) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
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.

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: нежитлове приміщення площею 26,3 м2 на 2-му
поверсі адміністративної будівлі (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. Я. Гамарника, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення спеціальної вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ФОП Демчук О. В.
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2 будівлі пошти (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., ВолодарськоВолинський р-н, смт Нова Борова, вул. Калініна, 7. Балансоутримувач: Житомирська
дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – Кредитна спілка «Оберіг».
 Об’єкт оцінки № 3: частина нежитлових приміщень площею 47,96 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Лугинський р-н, смт Жовтне-
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№
з/п

Назва об’єктів

Дата
оцінки
Вид вартості

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

Ринкова
Ринкова
Ринкова

Ринкова

Ринкова

Ринкова

31.08.16
30.09.16

30.09.16

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлові приміщення площею 199,0 м2 за адресою: Київська
ППФ «Греобл., м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 32а, що перебувають
нада»
на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
2 Частина майданчика під встановлення металевої щогли на
ТОВ «ЛОКО
залізобетонній основі площею 12,21 м2 за адресою: Київська
Діджітал»
обл., Переяслав-Хмельницький р-н, ст. Переяслівська, 76
км., пк. 6, що перебуває на балансі ВП Дарницької дистанції
колії ДТГО «Південно-Західна залізниця»
3 Частина майданчика під встановлення металевої щогли на
ТОВ «ЛОКО
залізобетонній основі площею 12,21 м2 за адресою: Київська
Діджітал»
обл., Яготинський р-н, перегін Яготин – Кононівка, 98-й км,
пк. 9, що перебуває на балансі ВП Дарницької дистанції колії
ДТГО «Південно-Західна залізниця»
4 Частина майданчика під встановлення металевої щогли на
ТОВ «ЛОКО
залізобетонній основі площею 12,21 м2 за адресою: Київська
Діджітал»
обл., Бориспільський р-н, перегін Бориспіль – Баришівка,
37-й км, пк. 4, що перебуває на балансі ВП Дарницької дистанції колії ДТГО «Південно-Західна залізниця»
5 Частина майданчика під встановлення металевої щогли на
ТОВ «ЛОКО
залізобетонній основі площею 12,21 м2 за адресою: Київська
Діджітал»
обл., Бориспільський р-н, перегін Бориспіль – Баришівка,
41-й км, пк. 4, що перебуває на балансі ВП Дарницької дистанції колії ДТГО «Південно-Західна залізниця»
6 Частина майданчика під встановлення металевої щогли на
ТОВ «ЛОКО
залізобетонній опорі площею 12,21 м2 за адресою: Київська
Діджітал»
обл., Бородянський р-н, дільниця Київ – Коростень, перегін
Спартак-Тетерів, 77-й км, пк. 8 у смузі полоси відводу залізниці, що перебуває на балансі ВП Київської дистанції колії
ДТГО «Південно-Західна залізниця»

Замовник

РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області

Платник

РВ ФДМУ
по Київській
області

ТОВ «ЛОКО
Діджітал»

РВ ФДМУ
по Київській
області

ТОВ «ЛОКО
Діджітал»

РВ ФДМУ
по Київській
області

ТОВ «ЛОКО
Діджітал»

РВ ФДМУ
по Київській
області

ТОВ «ЛОКО
Діджітал»

РВ ФДМУ
по Київській
області

ТОВ «ЛОКО
Діджітал»

РВ ФДМУ
по Київській
області

Бородянський РВ ФДМУ
районний
по Київській
центр соціаль- області
них служб для
сім’ї, дітей та
молоді
ФОП
РВ ФДМУ
Фурс В. Г.
по Київській
області
ПП «Елітлайн РВ ФДМУ
Компані
по Київській
ТРС»
області
РВ ФДМУ
по Київській
області

Ринкова
Ринкова Ринкова

ТОВ «ЛОКО
Діджітал»

Ринкова

14 Нежитлові приміщення площею 137,87 м2 в будівлі автоцеху
за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Горького, 1,
що перебувають на балансі КП «Кіровгеологія»
15 Частина нежитлового приміщення адмінбудівлі площею
47,2 м2 за адресою: Київська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 26, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Макарівському районі
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
16 Частина нежитлового приміщення магазину-їдальні (інв.
ФОП Вороб№ 103956) площею 84,81 м2 за адресою: Київська обл.,
йова Наталія
Володимим. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 63, що перебуває на
балансі ДП «Білоцерківське лісове господарство»
рівна
17 Частина приміщення площею 66,0 м2 за адресою: Київська
Комунальне
обл., м. Миронівка, вул. Соборності, 58, що перебуває на
підприємство
балансі Головного управління статистики в Київській області
Миронівської
районної ради
«Миронівкареєстр»
30.09.16 30.09.16

Замовник

Ринкова

Ринкова

Ринкова

Ринкова

Ринкова

Ринкова

Ринкова

Дата
оцінки
Вид вартості
30.09.16
30.09.16
30.09.16
30.09.16
30.09.16

7 Частина майданчика під встановлення металевої щогли на залі
зобетонній опорі площею 12,21 м2 за адресою: Київська обл.,
Бородянський р-н, дільниця Київ – Коростень, перегін Клавдієве – Бородянка, 55-й км, пк. 10, що перебуває на балансі ВП
Київської дистанції колії ДТГО «Південно-Західна залізниця»
8 Частина нежитлових приміщень будинку зв’язку площею
1,0 м2 за адресою: Київська обл., смт Баришівка, вул. Привокзальна, 2, що перебуває на балансі ВП Київське БМЕУ
№ 1 ДТГО «Південно-Західна залізниця»
9 Частини нежитлового приміщення площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Вокзальна, 13, що перебуває на балансі ВП Київське БМЕУ № 1 ДТГО «ПівденноЗахідна залізниця»
10 Частина нежитлового приміщення будівлі пасажирської
станції Бородянка площею 1,0 м2 за адресою: Київська
обл., Бородянський р-н, с. Дружня, вул. Привокзальна, 2,
що перебуває на балансі ВП Коростенське БМЕУ № 4 ДТГО
«Південно-Західна залізниця»
11 Частина нежитлового приміщення будівлі підсилюючого
пункту станції Клавдієве площею 1,0 м2 за адресою: Київська
обл., Бородянський р-н, м. Клавдієве, вул. Привокзальна,
1б, що перебуває на балансі ВП Коростенське БМЕУ № 4
ДТГО «Південно-Західна залізниця»
12 Частина нежитлового приміщення в будівлі зв’язку вокзалу
станції Переяславська площею 1,0 м2 за адресою: Київська
обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське,
вул. Привокзальна, 25, що перебуває на балансі ВП ВП Київське БМЕУ № 1 ДТГО «Південно-Західна залізниця»
13 Нежитлове приміщення площею 30,7 м2 за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, вул. Центральна (Леніна), 321, що перебуває на балансі Бородянського
районного центра зайнятості

30.09.16

Назва об’єктів

30.09.16

№
з/п

30.09.16

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Приміщення загальною площею 113,7 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл.,
м. Коломия, вул. Шевченка, 23. Запланована дата оцінки: 31.08.2016. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – Коломийський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 2. Частина приміщення площею 12,4 м2 (прим. № 4 згідно з технічним паспортом) на першому поверсі будівлі суспільно-побутового блоку,
що обліковується на балансі Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, за адресою: ІваноФранківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Міцкевича, 2. Запланована дата
оцінки: 31.08.2016. 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 Сумарук Л. І.
 3. Частина приміщення загальною площею 6,7 м2 1-го поверху головного корпусу, що обліковується на балансі Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223. Запланована дата оцінки: 31.08.2016. 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 Макогін І. М.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 1 725,00 грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг;
інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформація про оцінювачів,
що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до
надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (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 розміщені за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.
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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: вбудовані нежитлові приміщення першого поверху зблокованих між собою будівель (літ. А-5, А1-2) з № 1-7 до № 1-24
включно площею 376,8 м2, частина приміщення № 31 площею 49,4 м2, естакада № 1-24а площею 21,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова,
10; частина вбудованого нежитлового приміщення вестибуля № 1 першого поверху
будівлі (літ. А1-3) загальною площею 11,4 м2 за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 226. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 21 107,0 м2. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 226. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування закладу.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 30 629 211,98 грн. 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: Запорізька державна
інженерна академія. Платник робіт з оцінки: ФОП Бендас Анатолій Вікторович. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. 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: modemna_23@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 27 першого поверху окремо розташованої будівлі учбового корпусу (літ. А) загальною
площею 42,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
просп. Східний, 23 (Пролетарський, 9). Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 7,6676 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл.,
м. Бердянськ, просп. Східний, 23 (Пролетарський, 9). Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для розміщення учбового містечка ВСП «Бердянський коледж ТДАУ». Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – відсутній. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 11 111 119,16 грн. 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: ВСП «Бердянський
коледж ТДАУ». Платник робіт з оцінки: ФОП Кузнєцова Лідія Олексіївна. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. 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: modemna_23@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 10 (площею 10,3 м2)
та частина нежитлового приміщення № 9 (площею 12,0 м2) підвального поверху будівлі прокуратури (літ. А-4), загальною площею 22,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Прокуратура
Запорізької області. Платник робіт з оцінки: ФОП Любімцева Оксана Станіславівна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 22607-50 (66). Електронна адреса: РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в будівлю (літ. В1-1) нежитлові приміщення № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 загальною площею 33,3 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чайковського, 53. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольський професійний ліцей залізничного транспорту». Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Мотор – Експрес». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. 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: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлові приміщення № 61, № 62 першого поверху будівлі навчального корпусу № 2 (літ.
А-3) загальною площею 32,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Гоголя, 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Торговельно-виробниче підприємство «Пінгвін,
ЛТД». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. 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: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 471
третього поверху чотириповерхової будівлі (літ. А-4), реєстровий номер
03121267.1.ШВГЮПЕ001, загальною площею 5,3 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Музична, 2а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Філія
«Запорізького державного обласного навчально-курсового комбінату» УДП «Укрінтеравтосервіс». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Запоріжжя Драйв Компані». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса: РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 49 цокольного поверху
будівлі обчислювального центру (літ. А-11), реєстровий номер 02360576.31.
АААДЕЕ919, загальною площею 11,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. 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: modemna_23@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 8. Назва об’єкта оцінки: частини зовнішніх стін площею 3,0 м2 будівлі обчислювального центру, літ. А-11, та частини приміщення № 257
площею11,0 м2 одинадцятого поверху будівлі обчислювального центру,
літ. А-11, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ919, загальною площею
14,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: ПрАТ «Київстар». Платник робіт з оцінки: Головне управління статистики у Запорізькій області. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.08.2016. 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: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Запорізькій області.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 124 до № 128, з
№ 131 до № 153 включно, тамбур ІХ, загальною площею 706,0 м2 першого
поверху будівлі літ. АА1а. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Бердянськ, вул. Свободи, 2/12 Грудня, 13. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський економіко-гуманітарний коледж
Бердянського державного педагогічного університету. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Азовський торгівельний центр». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.08.2016. 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: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Запорізькій області.
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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
України 15.01.2016 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, а саме:
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 ФДМУ; 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, що 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 організаційно-докумен
тального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 9) до 23.09.2016 (включно).
Конкурс відбудеться 29.09.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.
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ве. Балансоутримувач: Озерянський торфозавод – філії ДП «Житомирторф» (Житомирська обл., Лугинський р-н, смт Жовтневе, вул. Заводська, 5). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки –
РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлових приміщень площею 132,4 м2 будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Привокзальна, 5. Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Житомирській області (м. Житомир, майдан Соборний, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Комунальна установа «Трудовий архів Олевського району» Олевської районної ради Житомирської області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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 максимальна ціна
послуг з оцінки майна, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання
переможця при оцінці 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), становить 1 725,40 грн, окремо розташованої будівлі – 1 849,90 грн,
комплексу будівель та споруд – 3 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору 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. 1 Травня, 20 (тел. для довідок 42-04-18).

РВ ФДМУ
по Київській
області

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 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).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 29.09.2016 об 11.00 за адресою: м. Київ,
вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок
200-25-36.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 104, № 105, № 107 –
109) на другому поверсі та нежитлові приміщення (№ 110, № 112, № 112а,
№ 112б, № 113) на третьому поверсі загальною площею 167,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія
«Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Центральний проектний інститут». 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: lorelei_46@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. І.
Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП «Укрдержбудекспертиза».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової будівлі площею
37,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105.
Балансоутримувач: Національний лісотехнічний університет України. 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: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала
Чупринки, 105. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку
загальною площею 60,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Сокальський р-н, м. Угнів, вул. Б. Хмельницького, 8. Балансоутримувач: Державний
навчальний заклад «Угнівський аграрно-будівельний ліцей». 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: lorelei_46@
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., Сокальський р-н, м. Угнів,
вул. Б. Хмельницького, 8. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху адміністративної будівлі загальною
площею 80,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Городок,
вул. Львівська, 1а. Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку
Городоцької райадміністрації Львівської області. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса: замовника конкурсу: lorelei_46@
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. Городок, вул. Львівська,
1а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (№ 3 за планом) на першому поверсі шестиповерхового спального корпусу (літ. «Б-6»)
загальною площею 20,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Трускавець, вул. Городище, 6. Балансоутримувач: Спеціалізований Трускавецький санаторій «Батьківщина». 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: lorelei_46@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. Трускавець, вул. Городище, 6. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Романюк Надія Зіновіївна.
 6. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення площею
133,0 м2 у залі міжнародних вильотів на третьому поверсі у будівлі під літ.
«Б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила
Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон за-
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мовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса: замовника конкурсу: lorelei_46@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. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Інтер Ріел Компанія».
 7. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення площею
12,0 м2 на першому поверсі у будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач:
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького». 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: lorelei_46@
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. Любінська, 168. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Інтер Ріел Компанія».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,40
грн для нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (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. Січо
вих Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок:
(032) 261-62-14, 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’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 92 площею 10,9 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Замарстинівська, 7. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. 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: lorelei_46@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. Замарстинівська, 7. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП
«Західний центр насіння «Родос».
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 1 073,7 м2, а саме: 644,8 м2 – басейн, побутові кімнати, коридори,
сходові клітки (90,7 м2 – 1-й поверх; 521,6 м2 – 2-й поверх та 32,5 м2 – 3-й
поверх), 428,9 м2 – підвальні приміщення в спортивному комплексі, прибудованому до адміністративно-навчального корпусу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 87. Балансоутримувач: Львівський технікоекономічний коледж НУ «Львівська політехніка». 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: lorelei_46@
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. Пасічна, 87. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Куземська Світлана Миронівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: асфальтне замощення № 1, інвентарний
№ 000010, площею 575,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Наукова, 7. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут». 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: lorelei_46@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. Наукова, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Інноваційний центр Елекс».
 4. Назва об’єкта оцінки: асфальтне замощення № 2, інвентарний
№ 000010, площею 1 006,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Наукова, 7. Балансоутримувач (Орендодавець): ДП «Львівський науководослідний радіотехнічний інститут». 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: lorelei_46@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. Наукова, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ЕЛЕКС».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загального
користування (коридор) № VII навчального корпусу № 1 загальною площею
1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Балансоутримувач (Орендодавець): Українська академія друкарства. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса: замовника конкурсу:
lorelei_46@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. Під Голоском, 19.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,40
грн для нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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. Січо
вих Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
261-62-14, 261-62-04.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі котельної ППЧ № 30 площею 15,0 м2 та частина фундаменту труби котельної площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 2 державний пожежно-рятувальний
загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., БілгородДністровський р-н, смт Затока, ППЧ № 30. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
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говору оренди. Телефон замовника конкурсу) (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
19.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (інд.
код 21673832), тел.: (067) 343-79-74, 734-01-14, 771-24-00, 33-71-45.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в будівлі Одеського
вищого профучилища сфери послуг Міносвіти України (літ. «Б») загальною
площею 193,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська юридична академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Млинова, 24а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу) (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 19.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ Навчальновиробничий центр «Академія ювелірного мистецтва» (інд. код 33137830), тел.: (097)
938-3141, 743-26-19 30-17-06.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху будівлі гуртожитку № 4 загальною площею 40,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу)
(048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 19.08.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Воропаєва Ганна Олексіївна (інд. код
2838209582), тел.: 770-50-22, 799-92-66.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення підвалу головного
учбового корпусу загальною площею 31,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу) (048) 731-5028. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. 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. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 19.08.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ науково-виробнича фірма «Мікротех»
(інд. код 30621298), тел. (048) 237-87-27.
 5. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення першого поверху (вестибуля) 4-поверхової будівлі спортивно-оздоровчого комплексу
загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу) (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 05.08.2016. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Гертнер О.А. (код за ЄДРПОУ 2144217301), Костянтин, Михайло,
(068) 345-88-84, (050) 979-00-83; (068) 345-88-81, (068) 345-88-83, Олена Анатоліївна (068) 345-88-86.
 6. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина даху будівлі загальною
площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Пастера, 27. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу)
(048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 22.07.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832),
тел.: (067) 343-79-74 Ігор Миколайович.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху Одеського
автомобільно-дорожнього коледжу загальною площею 14,25 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тираспольська,
6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу) (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.

Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 19.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «ВІРАЖ – 1» (інд. код 30652169),
тел. (067) 739-62-84.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху загальною
площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Семінарська, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу) (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 19.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне
підприємство фірма «Компанія РЕАЛ ФАРМ» (інд. код 37130886), тел.: 773-2348, (096) 552-98-75.
 9. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина даху будівлі загальною
площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Пастера, 27. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу)
(048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 22.07.2016. інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832),
тел.: (067) 343-79-74 Ігор Миколайович.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
55,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 42. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу) (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 26.08.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Аркада» (код за ЄДРПОУ 31506621),
тел.: (067) 486-83-29, (063) 974-09-78.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
76,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 42. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу) (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 26.08.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Аркада» (код за ЄДРПОУ 31506621),
тел.: (067) 486-83-29, (063) 974-09-78.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
109,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 42. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу) (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 26.08.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Аркада» (код за ЄДРПОУ 31506621),
тел.: (067) 486-83-29, (063) 974-09-78.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу першого поверху будівлі екіпажу № 5 загальною площею 5,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська морська
академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маловського, 10.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу) (048) 731-50-28. Телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 26.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Стрельнік Олена Ігорівна (інд. код 2976217162), тел. (067) 975-89-70.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му поверсі навчального корпусу загальною площею 57,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Генуезька, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу) (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий
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режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 26.08.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Сегед» (код за ЄДРПОУ 19215499), тел.:
37-80-55; 703-56-87; 799-53-48.
 15. Назва об’єкта оцінки: облаштовані майданчики на території мазутного господарства загальною площею 368,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний порт
«Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу) (048) 731-5028. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв).
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 19.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Термінал
Кепітал Інцест» (інд. код 31039918), тел.: 716-55-60, 715-03-49.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі
п’ятиповерхового корпусу № 5 загальною площею 14,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу) (048) 731-5028. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв).
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 19.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: мале підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «Технічний наукововиробничий центр «ТОМ» (інд. код 19045985), тел. 1904-59-85.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, 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 подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 22.09.2016.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 28.09.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.16
№ 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки
майна у першому кварталі 2016 року»: «за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд інформує про середні значення ціни послуг
з оцінки майна, що склалася у першому кварталі 2016 року за групами об’єктів:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд –
3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий
комплекс – 10 580,00 грн.».

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною
площею 8,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
у фойє першого поверху будівлі центрального корпусу; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у фойє першого поверху будівлі головного
корпусу; 3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у фойє першого
поверху будівлі машинобудівного корпусу; 4) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у в фойє першого поверху будівлі електротехнічного
корпусу (балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження об’єктів оцінки: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Козін Д. Е.
 2. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 71,5 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., Роменський р-н, с. Сміле, вул. Леніна, 54. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Укртелеком».
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 78,6 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 171. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ФОП Прядко О. І.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 18,0 м2
(балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Лисий В. А.
 5. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 9,7 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська
обл., Великописарівський р-н, с. Братениця, вул. Братеничанська, 21а. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Укртелеком».
 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 81,67 м2 (балансоутримувач – Роменський коледж Сумського національного
аграрного університету). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Ромни, вул. Горького, 56а. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Замовник робіт
з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта –
ФОП Ілющенко Л. В.
 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 160,9 м2 (балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний
заклад «Конотопське професійно-технічне училище»). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Конотоп, вул. Будівельників, 24. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ТОВ «Легпромторг».
 8. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 15,0 м2 (балансоутримувач – Регіональний сервісний центр МВС в Сумській
області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 18/1.
Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Укравтознак».
 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове прибудоване приміщення
площею 29,3 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.08.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Пащетник В. І.
 10. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме:
1) нежитлове приміщення площею 15,2 м2; 2) приміщення гаража загальною
площею 78,1 м2 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській
області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Глухів, вул. Шевченка, 13. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Негреба Ю. Л.
 11. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 401,1 м2 (балансоутримувач – Сумське обласне відділення Фонду со-
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ціального захисту інвалідів). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Петропавлівська, 87/3. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – Комунальна установа «Сумський міський територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня».
 12. Найменування об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень загальною площею 16,15 м2 (балансоутримувач – Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Суми, вул. Білопільський шлях, 20. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Суми-Експертцентр».
 13. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 35,0 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
смт Краснопілля, вул. Сумська, 5. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ФОП Савченко С. Г.
 14. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
399,6 м2 (балансоутримувач – Державне підприємство «Сумська біологічна фабрика»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Гамалія, 25. Мета проведення
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.08.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Теплоенергопродукт».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та
назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки майна – 1 725,40 грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-11-33.
Конкурс відбудеться 28 вересня 2016 року о 10.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 22 вересня 2016 року
(включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 Назва об’єкта оцінки: площадка під відкриту автомобільну стоянку площею 5 740,0 м2, тверде щебеневе покриття якої становить 200,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім.
Володимира Гнатюка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Громницького, 1а,
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 5236-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77.
Електронна адреса: замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Ювітас».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.07.2016: 1 517 942,99
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016.
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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву), а саме:
1) підтвердні документи: заяву 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 1 Положення (за наявності);
інформацію 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). Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки 1.1 є: нерухоме майно – стоянки, площадки, майданчики з твердим покриттям; 3) конкурсну пропозицію претендента, 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 не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з
урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно з законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 1 725,40 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
об’єкта оцінки, площа, місцезнахо№ Найменування
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва,
з/п дженнякод
за ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Нежитлові приміщення кімн. № 1 та № 11-21 в одноповерховій будівлі пошти (інв. № 1700025), пам’ятка
архітектури, загальною площею 178,4 м2 за адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Леніна,
69, що перебувають на балансі Харківської дирекції
УДППЗ «Укрпошта», 22721970
2 Частина нежитлового приміщення вестибуля у центрі
між колонами № 26 та № 29 на другому поверсі 5-по
верхової будівлі учбового корпусу В (інв. № 82815)
загальною площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Блюхера, 2, що перебувають на балансі Харків
ського національного педагогічного університету
ім. Г. С. Сковороди, 02125585, тел. 700-69-09
3 Нежитлові приміщення першого поверху в двоповерховому будинку літ. А-2 загальною площею 37,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ромашкіна, 3, що перебувають на
балансі Харківської дирекції Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 22721970
4 Нежитлове приміщення будівлі поста ЕЦ на першому поверсі вищезазначеної одноповерхової будівлі
(інв. № 10134) загальною площею 1,0 м2 за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, смт Орілька,
вул. Братів Шишкіних, 4, що перебуває на балансі ВП
«Основ’янське будівельно-монтажне експлуатаційне
управління» ДП «ПЗ», 33605436
5 Частина нежитлового приміщення будівлі поста ЕЦ
на першому поверсі вищезазначеної одноповерхової
будівлі загальною площею 1,0 м2 за адресою: Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Сахновщина,
вул. 17 Вересня, 18а, що перебуває на балансі ВП
«Основ’янське будівельно-монтажне експлуатаційне
управління» ДП «ПЗ», 33605436
6 Нежитлові приміщення в частині 1-го, 2-го та 3-го
поверхів 3-поверхової прибудови до головного
корпусу загальною площею 166,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебувають на балансі Українського державного проектного інституту
«Укрміськбудпроект», 2497980

Інформація
проведення про
Дата оцінки Мета оцінки
замовника/платника
11.09.16 Визначення вартос- ПАТ «Райфті об’єкта з метою файзен Банк
продовження до- Аваль»
говору оренди
01.09.16 Визначення вартос- ФОП Тіхоті об’єкта з метою ненко С. С.
продовження договору оренди

24.07.16 Визначення вартос- ПАТ «Укр
ті об’єкта з метою телеком»
продовження договору оренди
03.09.16 Визначення вартос- ТОВ «Локо
ті об’єкта з метою Діджитал»
продовження договору оренди

03.09.16 Визначення вартос- ТОВ «Локо
ті об’єкта з метою Діджитал»
продовження договору оренди

05.07.16 Визначення вартос- ПАТ «Укртеті об’єкта з метою леком»
продовження договору оренди

5

Продовження таблиці

об’єкта оцінки, площа, місцезнахо№ Найменування
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва,
з/п дженнякод
за ЄДРПОУ, контактний телефон)
7 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 9 на першому поверсі одноповерхового виробничого будинку поста
електричної централізації пасажирської будівлі вокзалу
(інв. № 030129, літ. 1А) загальною площею 1,0 м2
за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, м. Барвінкове, вул. Привокзальна, 1, що перебуває на балансі
ВП «Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне
управління» РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»
8 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі одноповерхової будівлі вокзалу станції Балки,
кімн. № 3 (за поверховим планом) загальною площею
1,0 м2 за адресою: Харківська обл., Красноградський
р-н, с. Балки, вул. Залізнична, 18, що перебуває на
балансі ВП «Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» РФ «Донецька залізниця» ПАТ
«Укрзалізниця»
9 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі одноповерхового будинку релейної кімн. № 1-3
(за поверховим планом) загальною площею 1,0 м2
за адресою: Харківська обл., Сахновщинський р-н,
с. Андріївка, вул. Харківська, 32 (зуп. 146), що перебуває
на балансі ВП «Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» РФ «Донецька залізниця» ПАТ
«Укрзалізниця»
10 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі одноповерхового будинку релейної кімн. № 5
(за поверховим планом) загальною площею 1,0 м2
за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, с. Нове,
вул. Громадянський роз’їзд, 2а, що перебуває на
балансі ВП «Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» РФ «Донецька залізниця» ПАТ
«Укрзалізниця»
11 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі
одноповерхової будівлі (вузол зв’язку) кімн. № 5 (за
поверховим планом) загальною площею 1,0 м2 за адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Котляревського, 62, що перебуває на балансі ВП «Слов’янське
будівельно-монтажне експлуатаційне управління» РФ
«Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 80, 83 на 3-му
поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі (інв.
№ 80285, літ. А-3) загальною площею 39,8 м2
за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а,
що перебувають на балансі Державний університет
телекомунікації, 38855349
13 Нежитлове приміщення – кімн. № 225 на 2-му поверсі
3-поверхової будівлі лабораторно-виробничого корпусу (інв. № 1) загальною площею 33,5 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Шевченка, 6, що перебуває на балансі
Українського державного науково-дослідного інституту
проблем водопостачання, водовідведення та охорони
навколишнього природного середовища «УкрВОДГЕО»,
21188019, тел.: 706-40-61, 706-40-63
14 Нежитлове приміщення – частина вестибуля першого
поверху 6-поверхового навчального корпусу літ. «И-6»,
інв. № 70994, загальною площею 8,7 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел.: 702-10-16, 702-10-13
15 Нежитлове приміщення – кімн. № Д-25, Д-26, Д-27 на
першому поверсі 4-поверхового навчального корпусу,
літ. «Д-4», інв. № 70994, загальною площею 33,5 м2
за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває
на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел.: 702-10-16, 702-10-13
16 Нежитлові приміщення на першому поверсі лівого
крила чотириповерхової будівлі навчального корпусу
(інв. № 103100003, літ. «А-4») загальною площею
198,09 м2 за адресою: м. Харків, вул. Леніна, 20,
що перебувають на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 2071205, тел.:
705-12-47, 707-52-31
17 Частина нежитлового приміщення на 4-му поверсі
6-поверхового архітектурного учбового корпусу
(інв. № 10300005001, літ. А-6 за техпаспортом),
пам’ятка архітектури (02071174.9ФЮСТСВ003)
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 40, що перебуває на балансі Харківського національного університету будівництва та
архітектури, 02071174, тел. 700-02-50

Інформація
проведення про
Дата оцінки Мета оцінки
замовника/платника
23.09.16 Визначення вартос- ТОВ «Локо
ті об’єкта з метою Діджитал»
продовження договору оренди

03.09.16 Визначення вартос- ТОВ «Локо
ті об’єкта з метою Діджитал»
продовження договору оренди

03.09.16 Визначення вартос- ТОВ «Локо
ті об’єкта з метою Діджитал»
продовження договору оренди

03.09.16 Визначення вартос- ТОВ «Локо
ті об’єкта з метою Діджитал»
продовження договору оренди

03.09.16 Визначення вартос- ТОВ «Локо
ті об’єкта з метою Діджитал»
продовження договору оренди

11.08.16 Визначення вартос- ТОВ «Стальті об’єкта з метою маркет»
продовження договору оренди
10.09.16 Визначення вартос- ППФ «БТФ»
ті об’єкта з метою
продовження договору оренди

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки
На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки
25.08.16

Визначення вартос- ФОП Рудік
ті об’єкта оренди з Я. М.
метою передачі в
оренду
Визначення вартос- ФОП Каліті об’єкта оренди з ненко Я. С.
метою передачі в
оренду
Визначення вартос- ФОП Данілоті об’єкта з метою ва О. О.
продовження договору оренди

12.07.16 Визначення вартос- ФОП Фоті об’єкта з метою мін О. С.
продовження договору оренди

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів 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).
Звертаємо увагу, щодо максимальної ціни надання послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця:
об’єкт нерухомо майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи, та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), –
1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та
споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний
майновий комплекс – 10 580,00 грн.
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: 61024,
м. Харків, вул. Гуданова,18, 3-й поверх, каб. 313 об 11.00 через 14 днів
після опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 705-18-57.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства
РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18,
3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 30,35 м2 (у
т. ч. площа загального користування – 6,95 м2 ) на другому поверсі будівлі
цеху обслуговування споживачів № 4 центру поштового зв’язку № 3. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта:
Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Л. Українки, 112. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса: замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2016. Строк
виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Науково-виробниче
підприємство «Канула-Поділля». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення в адміністративно-офісних, навчальних будівлях, що розташовані в населених пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 10,5 м2 у будівлі прохідної. Балансоутримувач – Подільський державний аграрно-технічний
університет. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янецьПодільський, вул. Шевченка, 13. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса: замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 5,505 га. Місце
розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,
вул. Шевченка, 13. Цільове призначення земельної ділянки – землі громадської
та житлової забудови. Нормативна грошова оцінка 1,0 м2 – 313,77 грн. Дата оцінки – 31.08.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки –
ПАТ КБ «Приватбанк». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення в
адміністративно-офісних, навчальних будівлях, що розташовані в населених пунктах
з однаковим інвестиційним потенціалом.
За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу по
оцінці об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктiв нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (приміщення), – 1 725,40 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту

12 вересня 2016 року
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11 розділу 1 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 (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефон для довідок (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи, організаційнодокументального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по
Хмельницькій області (каб. № 1) до 23 вересня 2016 року (включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 29 вересня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення двоповерхової будівлі колишнього
банку «Україна» площею 48,5 м2 за адресою: вул. Соборна, 103, м. Монастирище,
Черкаська обл., що обліковуються на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Монастирищенському районі Черкаська область. Платник робіт з
оцінки: Кредитна спілка «Монастирище-агро-кредит». Дата оцінки: 30.09.16.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Об’єкт оцінки: приміщення гаража площею 73,1 м2 за адресою: вул. Гого
ля, 301, м. Черкаси, що обліковуються на балансі Черкаського філіалу ДП «Державний
науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».
Платник робіт з оцінки: ФОП Клапань О. В. Дата оцінки: 30.09.16.
 2. Об’єкт оцінки: гараж, літ. Б1, площею 752,8 м2 за адресою: вул. Європейська (Леніна), 65а, м. Умань, Черкаська область, що обліковуються на балансі
Черкаської філії Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Килимистий С. М. Дата оцінки: 31.08.16.
 3. Об’єкт оцінки: частина нежитлових приміщень в одноповерховій
адмінбудівлі загальною площею 281,07 м2 (у т. ч. місця спільного користування – 47,72 м2) за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 257, м. Черкаси,
що обліковуються на балансі ЧДЖПП «Житлосервіс». Платник робіт з оцінки: ТОВ
«ТРИ-С». Дата оцінки: 31.08.16.
 4. Об’єкт оцінки: приміщення гаража площею 38,7 м2 за адресою: вул.
Чехова, 108а, м. Черкаси, що обліковуються на балансі ДП «Черкаський державний науково-дослідний техніко-економічної інформації в хімічній промисловості».
Платник робіт з оцінки: ФОП Плясов А. С. Дата оцінки: 30.09.16.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3
до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом
із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2
п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 8
календарних днів), запечатану в окремому конверті. За результатами аналізу звітності ФДМУ регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з
оцінки майна, що склалися у I кварталі 2016 року за групами об’єктів:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), –
1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та
споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний
майновий комплекс – 10 580,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатись конкурсною
комісією, як максимальна під час обрання переможця.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: dak_71@ spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 23 вересня 2016 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 29 вересня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
Платник ро№ Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Орієнтовна
біт з оцінки
Площа, м2
Балансоутримувач
з/п
оцінки
оцінки
дата оцінки
об’єкта
1 Частина даху та
11,84
м. Київ, пл. І. ДП «Національний ДП «Національ- 30.06.16
частина нежитло- (у т. ч. 2,0 Франка, 3
академічний драма- ний академічвого приміщення, та 9,84)
тичний театр ім. І. ний драматичпам’ятка архіФранка»
ний театр ім. І.
тектури
Франка»
2 Частина даху та
14,0
м. Київ, Пуща- ДП «Санаторний
ПрАТ «Київ31.08.16
нежитлового при- (у т. ч. 8, 0 Водиця, 14
комплекс «Пущастар»
міщення
та 6,0) лінія
Озерна»
3 Частина даху
6,0
м. Київ, вул. Ко- ДП «Радіовимірювач» ТОВ «лайф30.09.16
лекторна, 24/26
селл»
4 Частини внутріш2,55
м. Київ, бульв. Національний медич- ТОВ «Студент- 30.09.16
ніх стін нежитлоЧоколівський, ний університет ім. ські мережі»
вих приміщень
39
О. О. Богомольця
5 Частини внутріш1,7
м. Київ,
Національний медич- ТОВ «Студент- 30.09.16
ніх стін нежитловул. Полковника ний університет ім. ські мережі»
вих приміщень
Шутова, 14в
О. О. Богомольця
6 Частини внутріш1,36
м. Київ,
Національний медич- ТОВ «Студент- 30.09.16
ніх стін нежитловул. Полковника ний університет ім. ські мережі»
вих приміщень
Шутова, 14б
О. О. Богомольця
7 Частини внутріш1,7
м. Київ,
Національний медич- ТОВ «Студент- 30.09.16
ніх стін нежитловул. Полковника ний університет ім. ські мережі»
вих приміщень
Шутова, 14а
О. О. Богомольця
8 Частини внутріш1,7
м. Київ,
Національний медич ТОВ «Студент- 30.09.16
ніх стін нежитловул. Полковника ний університет
ські мережі»
вих приміщень
Шутова, 14
ім. О. О. Богомольця

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
1 Нежитлове при- 65,0 м. Київ,
Національна академія ТОВ «Аква-Мед31.08.16
міщення
вул. Е. Потьє, 20 державного управлін- Центр»
ня при Президентові
України
2 Нежитлове при- 44,1 м. Київ, вул. Об- ДП «Державне спеціа- ТОВ «Файний
31.08.16
міщення
серваторна, 25 лізоване видавництво Друк»
«Техніка»
3 Нежитлове при- 56,2 м. Київ, просп. ДП «Український
ФОП Хребто31.08.16
міщення
Перемоги,
державний центр раді- ва О. Ю.
15-й км
очастот»
4 Нежитлове при- 63,5 м. Київ, просп. НТУУ «Київський полі- ФОП Сташенко
31.08.16
міщення
Перемоги, 37к технічний інститут»
В.О.
5 Частина не2,0 м. Київ, вул. Бо- Міністерство внутріш- ПАТ АБ «Укргаз31.08.16
житлового пригомольця, 10
ніх справ України
банк»
міщення
6 Частина не2,0 м. Київ, вул. Бо- Міністерство внутріш- ПАТ АБ «Укргаз31.08.16
житлового пригомольця, 12
ніх справ України
банк»
міщення
7 Нежитлове при- 38,6 м. Київ, бульв. ДП «Державний науко ТОВ «Навчальний
31.08.16
міщення
Л. Українки, 26 во-дослідний та проект центр «Навігатор»
но-вишукувальний
інститут «НДІпроектреконструкція»
8 Нежитлове при- 66,7 м. Київ, вул. Хре- Державний концерн ПП «Вєномєт
31.08.16
міщення – об’єкт
щатик, 34
«Ядерне паливо»
Метал»
культурної спадщини
9 Частина не3,25 м. Київ, просп. Київський національ- БО «Фонд розвитку 31.08.16
житлового приПовітрофлотний університет будів- Київського націоміщення
ський, 31
ництва та архітектури нального університету будівництва та
архітектури»
10 Частина не404,4 м. Київ, вул. Ва- ДП «Національний
ТОВ «Консалтинго- 31.08.16
житлового присильківська, 1, центр Олександра До- ва компанія «Компміщення
корпус № 6
вженка»
лексні рішення»
11 Нежитлове при- 44,4 м. Київ,
Управління адміністра- ДП «Проектне
31.08.16
міщення
вул. П. Болбоча- тивними будинками бюро ДУС»
на, 8, корпус № 1 Державного управління справами
12 Нежитлове при- 141,1 м. Київ, вул. Ме- ДП «Спецагро»
ТОВ «Науково31.08.16
міщення
ханізаторів, 6
виробнича компанія «Техімпекс»

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Назва
Орієнтов№
Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з
об’єкта
на дата
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
оцінки
оцінки
1 Нежитлове 289,7 м. Київ,
ДП «Укрсервіс Мінтрансу» ДП «Адміністрація 30.09.16
приміщення
просп. Перемоморських портів
ги, 14
України»
2 Частина не- 6,0 м. Київ, просп.
Київський національний уні- ФОП Ледней
31.08.16
житлового
А. Глушкова, 4
верситет ім. Т. Шевченка
М. Ф.
приміщення
3 Нежитлове
8,46 м. Київ, вул. Гар- ДП «ВО «Київприлад»
ТОВ «Науково31.10.16
приміщення
матна, 2
виробниче підприємство «Промавтоматика»
4 Частина не- 1,0 м. Київ, просп.
Київська державна академія ТОВ «Лис»
31.10.16
житлового
Героїв Сталінводного транспорту імені
приміщення
града, 2
гетьмана П. КонашевичаСагайдачного
5 Частина
15,0 м. Київ,
Інститут післядипломної
ПрАТ «Київстар»
31.10.16
даху
вул. Естон
освіти Національного універська, 8а
ситету харчових технологій
6 Нежитлове 17,94 м. Київ, вул. Кікві- Національний транспортний ФОП Сластен А. М. 30.09.16
приміщення
дзе, 42
університет
7 Нежитлове
60,0 м. Київ, просп.
Національний медичний
ФОП Кондратен- 31.10.16
приміщення
Перемоги, 34
університет ім. О. О. Бого- ко О. В.
мольця
8 Частина
34,7 м. Київ,
Київський національний
ПМП «Інтерсевен» 30.11.16
нерухомого
вул. Предславин- лінгвістичний університет
майна
ська, 6
9 Нежитлове 31,3 м. Київ, вул. Со ДП «Укрводсервіс»
ПрАТ «Виробничо- 31.10.16
приміщення
лом’янська, 1
комерційна фірма
«Укрводтехпостач»
10 Нежитлове 3 082,8 м. Київ, бульв.
ДНЗ «Київський професій- ТОВ «Академія
30.06.16
приміщення
Т. Шевченка, 27 ний коледж з посиленою
адвокатури
військовою та фізичною під- України»
готовкою»
11 Нежитлове 220,6 м. Київ, вул. Дов Державний науково-дослід ТОВ «Матеріалоз- 31.10.16
приміщення
нар-Заполь
ний інститут МВС України
навство»
ського, 8
12 Нежитлове 47,1 м. Київ,
ДП «Науково-дослідний та Благодійний фонд 31.07.16
приміщення
вул. С. Петлюпроектно-вишукувальний ін- духовного відрод
ри, 15
ститут транспортного будів- ження Донбасу
ництва «Київдіпротранс»
«Святогір’я»
Конкурси відбудуться 26 вересня 2016 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 19 вересня 2016 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, що 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 26 вересня 2016 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 Фонду державного майна України 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, нерухоме
майно (частина нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) та частини внутрішніх стін нежитлових приміщень є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина даху та нежитлового приміщення – пам’ятка архітектури є: нерухоме майно для встановлення антеннофідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв, яке становить
культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина даху та технічного поверху є:
нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять
культурну цінність.
Продовження рубрики на стор. 8

оренд а
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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державна казначейська служба України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення 38031302.1.АААГБД118 24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н,
8,4
46 667,00
2 роки 364 дні Здійснення діяльна 1-му поверсі 3-поверхової нежитлової будівлі (літ. А)
м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30
ності у сфері права
найменування

Управління державної казначейської служби України у Могилів-Подільському районі та
м. Могилів-Подільський, 24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. МогилівПодільський, вул. Сагайдачного, 1/30, тел. (04337) 6-55-87

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, 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».

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

2

3

4

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Міністерство інфра38728360, Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів Частина нежитлового приміщення № 107 першого 38727770.1.АААИБЕ743 Запорізька обл., м. Бер2,0
9 571,00
1 рік
структури України
України», 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. М. Горь- поверху будівлі (літ. Ааа1)
дянськ, вул. Горького, 6
кого, 6, тел. (06153) 3-34-92
Міністерство освіти і на- 00234620, ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний Нежитлове приміщення № 66 першого поверху
–
Запорізька обл., м. Меліто22,7
59 830,00
2 роки 364 дні
уки України
коледж», 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 50триповерхової будівлі (літ. А-3)
поль, просп. 50-річчя Переріччя Перемоги, 19, тел. (06192) 5-25-95
моги, 19
Міністерство культури 02174833, ДП «Запорізький державний цирк», 69035, м. Запо- Вбудоване в перший поверх будинку артистів цир- 02174833.1.АААЖАБ676 м. Запоріжжя, просп. Со97,0
456 556,00
2 роки 11 місяців
України
ріжжя, вул. Рекордна, 41, тел. (061) 233-61-79
ку (літ. А-5) нежитлове приміщення № 2 (у складі
борний, 137
приміщень з № 1 до № 3 включно)
Міністерство енергети- 20517231, Дніпровська електроенергетична система ДП «На- Частина нежитлового приміщення № 141 першого 00100227.23.АААДИЛ648 м. Запоріжжя, вул. Вінтера,
2,0
6 539,00
2 роки 11 місяців
ки та вугільної промис- ціональна енергетична компанія «Укренерго», 69096, м. Запо- поверху адміністративної будівлі (літ. А-4)
10/вул. Гребельна, 2
ловості України
ріжжя, вул. Гребельна, 2, тел. (061) 258-44-00
Назва органу
управління

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

найменування

мета використання
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі
товари (розчинна кава)
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (ремонт побутових виробів та предметів
особистого вжитку)
Інше використання нерухомого майна (розміщення торговельного
об’єкта з продажу канцтоварів та розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів)
Розміщення банкомата фінансової установи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-89,
226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. 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».

Київська область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство внутріш- 0867306, Бориспільський МВ (з обслуговування м. Бориспіль Частина будівлі кафе з прибудовами
ніх справ України
та Бориспільського району) ГУ МВС України в Київській області
2 Міністерство інфра- 22919784, Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта»
Нежитлове приміщення
структури України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство інфраструктури України

04543387, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педаго- Частина нежитлових приміщень
гічний університет імені Григорія Сковороди»
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Кому20,3
127 100,00
1 рік
ністична, 4
21560045.1000.ВЦЛГФС060 Київська обл., Обухівський р-н, м. Україн17,1
91 791,00
1 рік
ка, вул. Зв’язку, 1
реєстровий номер майна

04543387.1.ИГЯКЧБ002
–

місце знаходження

Київська обл., м. ПереяславХмельницький, вул. Сухомлинського, 30
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

1,0

4 200,00

4,0

342 891,00

мета використання

Розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної
групи
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, орендна ставка
за яким дорівнює або є більшою за 15 %
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
2 роки 11 місяців Розміщення транспортного підприємства з перевезення пасажирів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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Луганська область
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Луганській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально мож- мета вико(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди ристання
02540479, Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище професійне училище», Нежитлове приміщення (кімн. 409) на четвертому поверсі п’ятиповерхової
02540479.1.БКПТНЕ065 Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
36,6
64 455,00
2 роки 364 дні
Розміщення
93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17
будівлі навчально-виробничого корпусу (інв. № 10320001)
просп. Центральний, 17
станом на 30.04.2016
офіса

Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська область, м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби народів, 32а, РВ
ФДМУ по Луганській 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».

Львівська область
№
з/п

Назва органу
управління

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

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02125438, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 82100,
Частина нежитлового приміщення на першому 02125438.1.ХОСККС020 Львівська обл., м. Дрогобич,
1,0
6 760,00
2 роки 11 місяців
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24, тел. (03244) 3-88-75, 3-30-75
поверсі гуртожитку № 5
вул. Володимира Великого, 5
станом на 31.07.2016
02125438, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 82100,
Частина нежитлового приміщення № ІІ на пер- 02125438.1.ХОСККС017 Львівська обл., м. Дрогобич,
1,0
6 760,00
2 роки 11 місяців
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24, тел. (03244) 3-88-75, 3-30-75
шому поверсі гуртожитку № 1
вул. Володимира Великого, 3
станом на 31.07.2016
02125438, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 82100,
Частина нежитлового приміщення № ІІІ на першо- 02125438.1.ХОСККС031 Львівська обл., м. Дрогобич,
1,0
6 760,00
2 роки 11 місяців
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24, тел. (03244) 3-88-75, 3-30-75
му поверсі навчального корпусу № 7
вул. Л. Курбаса, 2
станом на 31.07.2016
02125438, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 82100,
Частина нежитлового приміщення на третьому 02125438.1.ХОСККС031 Львівська обл., м. Дрогобич,
1,0
6 760,00
2 роки 11 місяців
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24, тел. (03244) 3-88-75, 3-30-75
поверсі навчального корпусу № 7
вул. Л. Курбаса, 2
станом на 31.07.2016
02125438, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 82100,
Частина нежитлового приміщення № VI на пер- 02125438.1.ХОСККС019 Львівська обл., м. Дрогобич,
1,0
7 100,00
2 роки 11 місяців
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24, тел. (03244) 3-88-75, 3-30-75
шому поверсі гуртожитку № 3
вул. Й. Левицького, 2
станом на 31.07.2016

мета використання
Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари
Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари
Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари
Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари
Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари

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
№
з/п
1
2
3

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна вартість майна за неза(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
Українська кооперативно-державна корпорація по 39439708, Державне підприємство «Житлобуд», 54034, м. Миколаїв, Нежитлове приміщення першого поверху
–
м. Миколаїв, просп. Миру, 22
26,1
68 240,00
агропромисловому будівництву «Украгропромбуд» просп. Миру, 22, тел. (0512) 58-63-24
п’ятиповерхової будівлі
Міністерство інфраструктури України
1125608, ДП «Миколаївський морський торговельний порт», м. Мико- Нежитлові приміщення будівлі тесляр01125608.1.БАОПВЛ123 м. Миколаїв, вул. Громадянський узвіз, 1/1
151,6
190 500,00
лаїв, вул. Заводська, 23/14, тел. (0512) 50-81-88
ського цеху
Міністерство енергетики та вугільної промис- 24783159, Відокремлений підрозділ «Миколаївські магістральні елект Частина даху будівлі адміністративного кор- 00100227.53.АААДИЖ926 Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Київ144,0
40 900
ловості України
ричні мережі» ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго»
пусу на території виробничо-ремонтної бази
ська (вул. Жовтневої революції), 279а

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 364 дні Торгівля продовольчими та
непродовольчими товарами
2 роки 11 місяців Використання під склад кондитерських виробів
2 роки 11 місяців Під розміщення антенощоглової споруди

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 слід 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».

Сумська область
№
з/п
1
2
3

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можлиуправління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Сумська обласна дер- 39263522, Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної
Нежитлове прибудоване при–
м. Суми, вул. Кузнечна, 2
29,3
–
2 роки 360 днів
жавна адміністрація
адміністрації, 40000, м. Суми, пл. Незалежності, 2, тел. (0542) 63-13-21
міщення
Міністерство інфраструк- 22981300, Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 40003,
Нежитлові приміщення
21560045.1900.ОГЦШНШ027 Сумська обл., смт Липова
43,4
63 600,00
1 рік
тури України
м. Суми, пл. Привокзальна, 5, тел. (0542) 77-52-29
Долина, вул. Крупської, 2
станом на 31.05.2016
Міністерство інфраструк- 22981300, Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 40003,
Частина нежитлового при21560045.1900.АААЖЕЖ804 Сумська обл., смт Красно- 50,0
69 720,00
1 рік
тури України
м. Суми, пл. Привокзальна, 5, тел. (0542) 77-52-29
міщення
пілля, вул. Сумська, 5
станом на 31.05.2016

мета використання
Розміщення складу
Розміщення офіса
Розміщення торговельного об’єкта
з продажу непродовольчих товарів

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

Тернопільська область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна вартість майна за незалеж- максимально можз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Державне агентство водних 33680120, Бережанське міжрайонне управління водного господарства, 01035472, вул. Лесі Українки, Частина приміщень комплексу нежитлових будівель та спо- 01035472.11.АААБЕИ915 Вул. Л. Українки,
37,4
34 820,00
2 роки 11 місяців
ресурсів України
16, м. Бережани, Бережанський р-н, Тернопільська обл., тел. (03548) 2-16-87
руд «Гаражі і склади» під літ. С-І, поз. 1-3
16, м. Бережани
2 Міністерство інфраструкту- 01192220, Тернопільська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпо- Частина нежитлових приміщень першого поверху будинку 21560045.2005.АААЖЕИ507 вул. Шевченка,
26,1
74 690,00
1 рік
ри України
шта», 46001, вул. В. Чорновола, 1, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-64-85
вузла зв’язку
13, м. Теребовля

мета використання
Для стоянки автомобіля
Розміщення магазину
з торгівлі одягом

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

Чернігівська область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
реєстровий
загальна вартість майна за незаз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місце знаходження
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
1 Державна пенітенціарна 08564957, Прилуцька виховна колонія Управління Державної пенітенціарної служби України в Чернігівській області, Нежитлові приміщення будівлі ме–
Чернігівська обл., м. Прилуки,
1 139,4
688 461,42
служба України
17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 234, тел. (04637) 5-39-75, 5-03-28
ханічного цеху
вул. Київська, 234
2 Міністерство внутрішніх 40112715, Регіональний сервісний центр МВС в Чернігівській області, 14000, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 4а, Нежитлове приміщення на другому
–
Чернігівська обл., м. Прилуки,
11,5
23 460,00
справ України
тел. (0462) 65-14-94
поверсі адмінбудівлі
вул. Індустріальна, 6

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 11 місяців Для деревообробного виробництва
2 роки 11 місяців Розміщення відділення банку

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ
ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. КИЇВ
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство культури України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
реєстровий номер
місцезнаходження загальна вартість майна за неза- максимально можливий
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
майна
об’єкта оренди
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Частини нежитлового приміщення на першому та тре- 00493706.2.ЦГЧВФИ263 м. Київ, вул. Генера8,0
86 000,00
2 роки 11 місяців
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, тел. (044) 527-82-42, 527-82-54
тьому поверхах будівлі гуртожитку № 10
ла Родимцева, 7а
станом на 30.06.2016
00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Частина нежитлового приміщення підвалу будівлі
00493706.2.ЦГЧВФИ255 м. Київ, вул. Блакит3,0
31 000,00
2 роки 11 місяців
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, тел. (044) 527-82-42, 527-82-54
гуртожитку № 3
ного, 4
станом на 30.06.2016
00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Частина нежитлового приміщення підвалу будівлі
00493706.2.ЦГЧВФИ260 м. Київ, вул. Блакит3,0
31 000,00
2 роки 11 місяців
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, тел. (044) 527-82-42, 527-82-54
гуртожитку № 8
ного, 8
станом на 30.06.2016
00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Частина нежитлового приміщення на третьому поверсі 00493706.2.ЦГЧВФИ254 м. Київ, вул. Блакит3,0
32 000,00
2 роки 11 місяців
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, тел. (044) 527-82-42, 527-82-54
будівлі гуртожитку № 2
ного, 10
станом на 30.06.2016
02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 02070921.1.БДЧАХЯ041 м. Київ, вул. Полі5,0
60 000,00
1 рік
інститут», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 236-79-89, 204-86-30
будівлі навчального корпусу № 17
технічна, 12
станом на 31.05.2016
22928085, Державне підприємство «Національний центр Олександра Довженка», Нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі
22928085.1.АААДДЛ712 м. Київ, вул. Василь53,3
694 000,00
2 роки 11 місяців
03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1, тел. (044) 257-76-98
корпусу № 6
ківська, 1
станом на 30.06.2016

мета використання
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
побутове обслуговування населення
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
побутове обслуговування населення
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
побутове обслуговування населення
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
побутове обслуговування населення
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення кафетерію, який не здійснює продаж
товарів підакцизної групи

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

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

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: вагон-будинок модульного
типу (літер М-1) загальною площею 12,9 м2 за адресою: Волинська обл., Ратнівський р-н, Млинівська с/р, автодорога Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест), 1 км + 113 м.
Об’єкт оренди перебуває на балансі Державної фіскальної служби України.
Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.05.2016
становить 26 498,00 грн без ПДВ.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. Індексація орендної плати у 2016 році проводиться відповідно до вимог
частини прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України
на 2016 рік».
Основні умови проведення конкурсу:
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – червень 2016
року становить 881,50 грн (без ПДВ); найбільший запропонований розмір місячної
орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою; цільове використання майна – надання послуг митного брокера; строк оренди – 2 роки 364 дні із можливістю
подальшої пролонгації у разі належного виконання умов договору відповідно до встановленого порядку; своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати до державного
бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним)
з урахуванням індексу інфляції; об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в
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суборенду; належне утримання об’єкта оренди, дотримання правил пожежної безпеки і санітарії згідно із чинним законодавством; страхування орендованого майна
протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; протягом 15
робочих днів з дати укладення договору оренди орендарю укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримування орендованого майна, компенсацію плати податку на землю та надання
комунальних послуг орендарю; надання витягу з реєстру митних брокерів Державної
фіскальної служби України; поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем
за рахунок власних коштів, які неможливо відокремити від орендованого майна без
заподіяння йому шкоди (невід’ємні поліпшення), є власністю держави та компенсації
не підлягають; відшкодування переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну
оцінку платнику оцінки протягом 10 календарних днів з дати укладення договору
оренди згідно представленої копії платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів тощо; претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі,
повинні сплатити гарантійний внесок у розмірі тримісячної стартової орендної плати
та надати до регіонального відділення платіжні документи з відміткою банку про його
сплату разом з іншими документами, необхідними для участі у конкурсі. Гарантійний
внесок має бути перерахований за реквізитами: одержувач – РВ ФДМУ по Волинській області; код за ЄДРПОУ одержувача 13347870; р/р № 37315048004566; МФО
820172; банк: ДКСУ м. Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок за участь у
конкурсі з оренди державного нерухомого майна»; при укладенні договору оренди
з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску зараховується йому як виконання
зобов’язання за договором оренди по завдатку. Особам, які не стали переможцем
конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню у 30-денний термін з дати
затвердження результатів конкурсу на рахунки, вказані учасниками конкурсу; непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за
участю учасників конкурсу щодо передачі в оренду державного нерухомого майна
та подальшого непідписання договору оренди нерухомого державного майна відпо-

відно будуть розцінюватись орендодавцем як відмова від їх підписання. При цьому,
кошти, сплачені в якості гарантійного внеску, поверненню не підлягають та зараховуються в рахунок поповнення Державного бюджету України; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні інших
умов конкурсу.
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 30 % початкової плати торгів.
Конкурс буде проведений о 10.00 на 21-й календарний день з дати
опублікування цієї інформації у додатку до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ
по Волинській області за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 812.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина приміщення будинку
відділу пасажирського відділу пропуску площею 9,9 м2 за адресою: Волинська
обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 18.
Об’єкт оренди перебуває на балансі Державної фіскальної служби України.
Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.05.2016
становить 65 231,00 грн без ПДВ.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Індексація орендної плати у 2016 році проводиться відповідно до вимог частини прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».
Основні умови проведення конкурсу:
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – липень 2016 року
становить 2 167,85 грн (без ПДВ); найбільший запропонований розмір місячної
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орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою; цільове використання
майна – надання послуг митного брокера; строк оренди – 2 роки 364 дні з можливістю подальшої пролонгації у разі належного виконання умов договору відповідно до
встановленого порядку; своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 15 числа місяця, наступного
за звітним) з урахуванням індексу інфляції; об’єкт оренди не підлягає приватизації та
передачі в суборенду; належне утримання об’єкта оренди, дотримання правил пожежної безпеки і санітарії згідно із чинним законодавством; страхування орендованого
майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу, ніж
його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; протягом 15 робочих днів з дати укладення договору оренди укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримування орендованого майна, компенсацію плати податку на землю та надання
комунальних послуг орендарю; надання витягу з реєстру митних брокерів Державної
фіскальної служби України; поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем
за рахунок власних коштів, які неможливо відокремити від орендованого майна без
заподіяння йому шкоди (невід’ємні поліпшення) є власністю держави та компенсації
не підлягають; відшкодування переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну
оцінку платнику оцінки протягом 10 календарних днів з дати укладення договору
оренди згідно представленої копії платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів тощо; претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі,
повинні сплатити гарантійний внесок у розмірі тримісячної стартової орендної плати
та надати до регіонального відділення платіжні документи з відміткою банку про його
сплату разом з іншими документами, необхідними для участі у конкурсі. Гарантійний
внесок має бути перерахований за реквізитами: одержувач – РВ ФДМУ по Волинській області; код за ЄДРПОУ одержувача 13347870; р/р № 37315048004566; МФО
820172; банк: ДКСУ м. Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок за участь у
конкурсі з оренди державного нерухомого майна»; під час укладення договору оренди
з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску зараховується йому як виконання
зобов’язання за договором оренди по завдатку. Особам, які не стали переможцем
конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню у 30-денний термін з дати
затвердження результатів конкурсу на рахунки, вказані учасниками конкурсу; непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за
участю учасників конкурсу по передачі в оренду державного нерухомого майна та
подальшого непідписання договору оренди нерухомого державного майна відповідно будуть розцінюватись орендодавцем як відмова від їх підписання. При цьому,
кошти, сплачені в якості гарантійного внеску, поверненню не підлягають та зараховуються в рахунок поповнення Державного бюджету України; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні інших
умов конкурсу.
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 30 % початкової плати торгів.
Конкурс буде проведений о 14.00 на 21-й календарний день з дати
опублікування цієї інформації у додатку до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ
по Волинській області за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 812.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
(для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди з пропозиціями щодо
виконання умов конкурсу, зазначеними у проекті договору (крім розміру оренд-

ної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний претендентом і завірений печаткою (за наявності);
інформація про засоби зв’язку з учасником із зазначенням банківських реквізитів;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 та документи, визначені Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди
майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від
15.02.2013 № 201, а саме:
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 витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва –
фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до сектору організаційно-адміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області
у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності)
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – до 16.00 за адресою: 43027, Волинська
обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807.
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.
Кінцевий термін приймання заяв з пакетом документів до них – за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у секторі оренди державного майна
регіонального відділення ФДМУ по Волинській області, або за тел./факс (0332)
24-34-77.

м. КИЇВ
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по м. Києву в інформації про проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за
принципом аукціону на право оренди державного майна, опублікованій в газеті
«Відомості приватизації» від 29.08.2016 № 69 (985) на стор. 6 – 8, додати таке:
«Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному
законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 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.».

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 02.09.2016
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна – частини холу на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі паталогоанатомічного корпусу, інв.
№ 10310013, літ. А-4, загальною площею 14,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців, 35, що перебуває на балансі Харківської медичної академії післядипломної
освіти, з єдиним заявником – ФОП Немиткіною А. В.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Яворівської КЕЧ району про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕЧ м. Яворова,
адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львівська, 19.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення № 1–
9, будівлі № 14 військового містечка № 48 загальною площею 295,3 м2
за адресою: Львівська обл., Яворівський район, смт Івано-Франкове, вул. Яворівська, 29.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства України, за базовий місяц – травень 2016 р. становить
3 517,42 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
використання нежитлових приміщень будівлі під розміщення майстерень, що
здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів; найбільший розмір
орендної плати порівняно з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не
нижчий, ніж на аналогічних об’єктах інших форм власності; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу; виконання поточного та
капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації
витрат на їх здійснення; зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди; зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та
укладення прямих договорів з постачальними організаціями; зобов’язання щодо
дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримання майна в належному стані, не гіршому, ніж на
момент передачі його в оренду; зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для
захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщень;
забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому, ніж одна місячна орендна плата, який вносить протягом
10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останній місяць
оренди; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно; 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, а також
найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефони для довідок: (03259) 2-11-30 (факс), 21-11-40.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
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Об’єкт державної влас- вул. Нечуй-Левиць ПАТ «Стеблівності групи А – будівля кого, 78б, смт Сте- ська бавовняколишнього медпункту блів, Корсунь-Шев на прядильнозагальною площею
ченківський р-н, ткацька
165,6 м2
Черкаська обл.
фабрика»
Об’єкт державної влас- вул. М. Залізняка, Чигиринська
ності групи А – нежитлові 1/1м, с. Медведів- районна
приміщення загальною ка, Чигиринський державна адплощею 77,2 м2 у двопо- р-н, Черкаська обл. міністрація
верховому будинку
Об’єкт державної власності вул. Промислова,
–
групи А – єдиний майно- 13, м. Сміла, Червий комплекс колишнього каська обл.
державного підприємства
«Оризон-Транс»

Аукціон

Аукціон

Шляхом продажу за
конкурсом з відкритістю пропонування
ціни за принципом
аукціону

Строк виконання
робіт, днів /
вартість, грн
ТБ
АПК
ЦО
ПП
ПП
КТ АЕО ФОП ГребПереможець
«Ажіо» «Ажіо» «Фатум-М» ченко М. П. України конкурсу – СОД
5/1 500
4/2 300
2/2300
2/2 250 2/2300

Дата оцінки
Строк виконання робіт, днів /
вартість, грн
Переможець
конкурсу –
СОД

Адреса об’єкта
оцінки

ФОП
Адом
ська Л. А.
ФОП
Гненна О. М.

ПП «Ажіо»

3

ФОП
Хлипало
В. Д.

ЧФ ДП «Державний науководослідний та проектно-вишу
кувальний інститут «НДІпроектреконструкція»
м. Черкаси,
Черкаський національний
вул. Хрещатик, 66 університет імені Богдана
Хмельницького
Черкаська обл.,
ДП «Златодар»
м. Золотоноша,
вул. Шевченка, 47

ТБ «Універсальна»

2

м. Черкаси,
вул. Гоголя, 301

ПП «Еталон»

1

Назва об’єкта оцінки

ПП «МІКАВТО»

2/2 500

№
з/п

м. Черкаси, просп. ЧДЖПП «Житлосервіс»
Хіміків, 50

30.04.16

5 Частина побутового
приміщення комбіцеху

м. Черкаси, просп. Південно-західний регіональ- ФОП РиХіміків, 57
ний центр страхового фонду бак О. Б.
документації

30.04.16

Частина приміщення
їдальні «Меридіан»

4

Платник
робіт з
оцінки

Балансоутримувач

10/3 000

129,66

Площа, м2

2 Частина нежитлового
приміщення 4-го по
верху в п’ятиповерховій
адміністративній будівлі
3 Нежитлове приміщення в одноповерховій
будівлі (літ. В)

158,66

1 Частина приміщень
першого поверху

Адреса об’єкта
оцінки

7/6 912

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 12.05.2016
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення
оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 4,8 м2 за адресою: вул. Козака, 1, м. Полтава,
що обліковується на балансі Полтавської філії ДП «Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Вартість виконаних
робіт – 780,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення будівлі гаража площею 42,1 м2 за адресою: вул.
40 років Жовтня, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі
Кременчуцької виховної колонії УДПтСУ в Полтавській області. Вартість виконаних
робіт – 1 089,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлової площі в фойє лікувального корпусу, яка розташована на
1-му поверсі 3-поверхової будівлі МРЦ, площею 3,0 м2 за адресою: вул. Українська,
60, м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі Медичного
реабілітаційного центру «Миргород». Вартість виконаних робіт – 998,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

№
з/п Назва об’єкта оцінки

30.04.16

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 підлягає приватизації
шляхом продажу на аукціоні, що відбувся 12.05.2016
1. Об’єкт державної власності групи А – будівля лазні площею 207,5 м2,
що перебуває на балансі ВАТ «Шамраївський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ
13737989), за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Заводська, 27.
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Аналітичний центр «Епрайзер»;
вартість – 3 400,00 грн; строк виконання робіт (день) – 54.
2. Об’єкт державної власності групи А – будівля магазину площею 192,4 м2,
що перебуває на балансі Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942), за адресою: Київська обл.,
Баришівський р-н, с. Яблуневе, вул. Зоряна, 6а. Переможець – суб’єкт оціночної
діяльності – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів»; вартість – 3 250,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
3. Об’єкт державної власності групи А – будівля магазину площею 186,8 м2,
що перебуває на балансі Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942), за адресою: Київська обл.,
Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1. Переможець – суб’єкт оціночної
діяльності – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів»; вартість – 3 350,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 19.05.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.

23,3

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 05.05.2016
Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності з метою визначення вартості для продовження договору оренди:
гірничого об’єкта (кар’єр «Центральний»), інв. № 47, який не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Хустський кар’єр» в процесі приватизації та перебуває на його
балансі, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово,
вул. Промзона,1 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності –
ТОВ «Ріалті – О»; вартість послуг – 3 850,00 грн, термін виконання – 5 днів;
частини даху площею 20,0 м2 та частина технічного поверху площею 20,0 м2
адмінбудинку, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул.
Гойди, 1 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр»; вартість послуг – 2 100,00 грн, термін виконання – 5 днів.
Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності з метою визначення вартості для укладення договору оренди:
гідротехнічних споруд – виросний став № 1 (інвентарний № 140), виросний
став № 2 (інвентарний № 141), виросний став № 8 (інвентарний № 142), виросний
став № 5 (інвентарний № 143), виросний став № 6 (інвентарний № 144), мальковий
став № 8 (інвентарний № 145), літньо-маточний став №2 (інвентарний № 146),
зимовал № 1 (інвентарний № 147), зимовал № 2 (інвентарний № 148), зимовал
№ 3 (інвентарний № 149), зимовал № 4 (інвентарний № 150), зимовал № 5 (інвентарний № 151), зимовал № 6 (інвентарний № 152), зимовал № 7 (інвентарний №
153), реабілітаційний став (інвентарний № 154),водозабір великий (інвентарний
№ 155), водозабір (інвентарний № 156), відвідний канал (інвентарний № 157),
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Хустський р-н., с. Боронява переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр»;
вартість послуг – 8 500,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення (поз.1-23) площею 12,6 м2 на першому поверсі адмінбудинку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Свалява, вул.
Старолюбовнянська, 2а переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.; вартість послуг – 2 100,00 грн, термін виконання – 5 днів;
гідротехнічних споруд рибницьких ставів Мокрий схил «Пістрялово» (інв. № 050),
Мокрий схил «Форнаш» (інв. № 051), Мокрий схил «Бабичка» (інв. № 052), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Залужжя, с. Форнош,
с. Пістрялово переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр»; вартість послуг – 7 500,00 грн, термін виконання – 5 днів.

нежитлового приміщення площею 51,7 м2 за адресою: вул. К. Маркса, 21а,
м. Хорол, Полтавська обл., що обліковується на балансі ГУ статистики у Полтавській
області. Вартість виконаних робіт – 998,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 3,0 м2 за адресою: вул. Радянська, 1/5,
м. Лубни, Полтавська обл.; нежитлового приміщення площею 3,0 м2 за адресою:
вул. Свердлова, 8, с. Жовтневе, Решетилівський р-н, Полтавська обл.; нежитлового
приміщення площею 3,0 м2 за адресою: вул. 50 років Жовтня, 22, м. Гадяч, Полтавська
обл., що обліковуються на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконаних робіт –
1 632,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення
оцінки державного майна:
частини даху площею 20,0 м2 будівлі навчально-виробничих майстерень
за адресою: вул. Курчатова, 15, м. Полтава, що обліковується на балансі ДПТНЗ
«Полтавське вище професійне училище імені А. О. Чепіги». Вартість виконаних
робіт – 1 000,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

508,9

ПІДСУМКИ

13,7

Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 6

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 26.05.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єктах:
нежитлових приміщеннях площею 28,4 м2 адмінбудинку (літ. А), що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Стрижівка, вул. Мікберідзе, 23г;
нежитлових приміщеннях будівлі площею 62,5 м2 (літ. А), що перебувають на
балансі Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури, за адресою: м. Житомир, вул. Котовського, 19;
нежитлових приміщеннях площею 56,0 м2 відділення зв’язку № 2 (літ. А), що
перебувають на балансі Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 69/2.

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки, що відбувся 13.05.2016
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єктів визнано:
ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет» по об’єктах оренди:
нежитлових приміщеннях площею 123,8 м2 на першому поверсі будівлі поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., смт Устинівка, вул. Гагаріна, 2,
що перебувають на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», вартість
робіт – 2 400,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлових приміщеннях загальною площею 90,1 м2 на першому поверсі
адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Ульяновка, вул. Карла
Маркса, 8а, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби в Ульяновському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 1 600,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлових приміщеннях загальною площею 11,6 м2 на другому поверсі
адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Ульяновка, вул. Карла
Маркса, 8а, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби в Ульяновському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 1 600,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.05.2016
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила
визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів приватизації комунальної власності суб’єктів оціночної
діяльності на:
нежитлові приміщення № 8, 9, 10 загальною площею 22,2 м2 на першому поверсі
одноповерхової будівлі прохідної, м. Львів, вул. Високий Замок, 4, мета проведення
оцінки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Леда».
Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 1 500,00 грн;
вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 18,2 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу, м. Львів, вул. Володимира Великого, 54,
мета проведення оцінки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість
робіт – 1 500,00 грн;
частину нежитлового приміщення площею 121,2 м2 у будівлі ЦТЕ № 5, Львівська
обл., м. Бібрка, вул. Грушевського, 16, мета проведення оцінки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання
робіт – 3р/дні. Вартість робіт – 1 500,00 грн;
вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 157,1 м2 у підвалі двоповерхової будівлі, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Паркова, 4а, мета проведення
оцінки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 1 800,00 грн;
частину нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1, м. Львів, вул. Під Голоском, 19, мета проведення оцінки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 1 500,00 грн;
нежитлові приміщення № 18, 20, 23 – 34 загальною площею 414,1 м2 на першому поверсі будівлі, м. Львів, вул. І. Франка, 61, мета проведення оцінки – укладення
договору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – СПД Савицького Д. К. Термін виконання робіт – 3к/дні. Вартість робіт – 1 500,00 грн.
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 26.05.2016
Частина даху площею 50,0 м2 будівлі навчального корпусу № 7, що перебуває на
балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 175, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн.
Строк виконання робіт – 5 днів.
Частина вбудованого нежитлового приміщення дев’ятого поверху площею
4,0 м2 та частина даху площею 46,0 м2 будівлі гуртожитку № 3, що перебувають на
балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 44, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 700,00 грн.
Строк виконання робіт – 5 днів.
Частина даху площею 25,0 м2 будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі
Вищого професійного училища № 2, за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе,
52, переможець конкурсу – ПП «Оціночна компанія «Омєга». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
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