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Частина нежитлової будівлі (будівлі магазину № 42) – нежитлове приміщення № 4 площею 1 539,5 м2 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Перемоги, 28, прим. 4,
що перебуває на балансі ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат».
Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в
електронній формі, за 1 918 802,40 грн, у т. ч. ПДВ – 319 800,40 грн.
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Адміністративне приміщення загальною площею 324,5 (літ. «А-2»), що орендується фізичною особою – підприємцем Круліковською О. В., за адресою: м. Рівне,
вул. Соборна, 190а та перебуває на балансі Головного управління статистики у
Рівненській області. Приватизовано фізичною особою – підприємцем за 2 433 756
грн, у т. ч. ПДВ – 405 626 грн.
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

Рівненська область

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни
(затверджений наказом ФДМУ від 13.09.2016 № 1707)

Львівська область

Єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ – цех по переробці деревини та виготовленню тарної заготовки державного підприємства Української
державної компанії по реструктуризації підприємств вугільної промисловості
«Укрвуглереструктуризація» за адресою: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Бічна Промислова, 35.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни
(затверджений наказом ФДМУ від 13.09.2016 № 1708)

Черкаська область

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ОРГХІМ» за адресою:
18000, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни
(затверджений наказом ФДМУ від 13.09.2016 № 1709)

Чернівецька область

Єдиний майновий комплекс Новодністровської державної швейно-трикотажної
фабрики за адресою: 60236, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, м. Новодністровськ.

У Фонді державного майна України
за номером телефону
(044) 254-29-76 працює гаряча лінія

ВІННИЦЬКА область

УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

триває передплата на офіційне
видання ФДМУ на 2016 рік

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»
видання можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку України
Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України
на 2016 рік, с. 103

Індекс та назва видання

Періодичність

Вартість
передплати, грн
3 міс.

6 міс.

121,33

242,66

22437

Комплект у складі:
журналу «Державний інформацій
ний бюлетень про приватизацію» (укр.).
Законодавчі, нормативно-методичні та інформаційні
матеріали щодо приватизації
газети «Відомості приватизації» – додатка до «Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» (укр.). Інформація про проведення процедур приватизації майна

4 рази
на рік

2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-33-77.

Придбати журнал і газету вроздріб
можна в книжковому кіоску в приміщенні ФДМУ
(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)

Фонд
державного
майна України
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

офіційне видання Фонду
державного майна України

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 128,8 м2
в будівлі буфету-магазину.
Адреса об’єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна,
вул. Шаляпіна, 50.
Зберігач: Сніжнянська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04327790, адреса: 22222,
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна.
Інформація про об'єкт: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
128,8 м2 в одноповерховій будівлі буфету-магазину 1973 року побудови. Фізичний
стан приміщень задовільний.
Початкова ціна без ПДВ – 115 018,40 грн, ПДВ – 23 033,68 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 138 022,08 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець,
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом приймання-передання.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 13 802,21 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17.10.2016 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21.10.2016 Товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа», 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 Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа»
на електрону адресу: tb-vtub@ukr.net до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 23) 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. 27, тел. 56-21-81, час роботи з 8.00
до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж в електронній формі на аукціоні за методом
зниження ціни об’єкта державної власності
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ – цех по
переробці деревини та виготовленню тарної заготовки державного підприємства
Української державної компанії по реструктуризації підприємств вугільної промисловості «Укрвуглереструктуризація».

Місцезнаходження об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Бічна
Промислова, 35.
Балансоутримувач: ТОВ «Техноконсалтинг» (код за ЄДРПОУ 31242657) (зберігач).
Юридична адреса: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промис
лова, 1.
Види діяльності за КВЕД: лісопильне та стругальне виробництво.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять будівлі: будівля прохідної
площею 17,9 м2; будівля машинної обробки площею 568, 2 м2; будівля цеху підготовки інструментів площею 256,8 м2; триповерхова будівля адміністративнопобут ового корпусу площею 536,3 м 2 ; будівля електропідстанції площею
67,0 м2; будівля котельні площею 94,4 м2; будівля лісопильної дільниці площею
604,3 м2; не завершений будівництвом складальний цех (готовність 94 %) площею 1 223,5 м2; склад пиломатеріалів (відкрита розвантажувальна площадка)
площею 240,0 м2; споруди; 120 одиниць обладнання, частина якого потребує
капітального ремонту.
Об’єкт розташований на земельній ділянці, призначеній для розміщення та
експлуатації будівель і споруд підприємств переробної промисловості, площею
1,4559 га.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.
Об’єкт перебував в оренді. Рішенням господарського суду Львівської області
від 29.06.2011 договір оренди розірвано. Господарська діяльність на об’єкті не
проводилась з 2010 року.
Станом на 31.03.2016: первісна вартість основних фондів – 3 494,8 тис. грн;
залишкова вартість основних фондів – 475,2 тис. грн; незавершені капітальні інвестиції – 1 944,6 тис. грн; дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 395 268,00 грн, ПДВ – 1 479 053,60 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 8 874 321,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
887 432,16 грн.
Умови продажу об’єкта:
вид діяльності покупець вирішує самостійно; створення робочих місць; створення безпечних та нешкідливих умов праці; покупець зобов’язаний здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, що входить до складу об’єкта приватизації,
в установленому законом порядку; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством;
подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації протягом трьох років та у період чинності умов договору купівлі-продажу здійснювати після повної сплати ціни
продажу за погодженням державного органу приватизації, який здійснює контроль
за їх виконанням, із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань,
невиконаних покупцем на момент такого відчуження.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17.10.2016 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» в особі Філії «Львівський аукціонний центр» 21.10.2016,
час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
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 вересня 2015 р. за №1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.
net. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46а) 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 за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні у філії «Львівський
аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (79012,
м. Львів, вул. Сахарова, 46а), тел.: (032) 297-05-40, 297-05-41 та в РВ ФДМУ
по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9,
тел. (032) 261-62-14).

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі нежитлових будівель та
споруд загальною площею забудови 579,4 м2 разом із земельною ділянкою площею 824,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 54002, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 121.
Балансоутримувач: Філія «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України» Міністерства інфраструктури України, адреса:
54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27.
Відомості про об’єкти нерухомості: нежитлова одноповерхова будівля з підвалом (А-1), площа забудови – 572,0 м2, рік будівництва – 1929, будівля зруйнована, процент руйнації – 87,2%, технічний стан ветхий; кам’яний сарай (Б-1),
площа забудови – 7,4 м2, рік будівництва – 1990, технічний стан ветхий; огорожі
(№ 2, 3) зруйновані.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом приватизації
площею 0,0824 га, цільове призначення – для обслуговування адміністративної будівлі, категорія – землі транспорту, наявні обмеження на використання земельної ділянки відсутні. Кадастровий номер земельної ділянки 4810136300:03:014:0003.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 324 000,00 грн, у т. ч.: вартість
нерухомого майна – 183 832,00 грн, вартість земельної ділянки – 140 168,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 388 800,00 грн, у т. ч. ПДВ –
64 800,00 грн.
Умови продажу: сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
об’єкта державної власності разом із земельною ділянкою; здійснити державну
реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законом порядку; подальше
використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою.
Грошові кошти в розмірі 38 880,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37315068016233, одержувач –

2

ФДМУ – 25 років

РВ ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284, банк одержувача: ДКСУ м.
Київ, МФО 820172.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184003000049, одержувач – РВ ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284,
банк одержувача: ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28.10.2016 Миколаївською
філією товарної біржі «Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua). Час
початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 24.10.2016 включно.
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 та 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 на сайт товарної біржі «Катеринославська»

https://torgi.tbe.com.ua цілодобово. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Миколаївської
філії товарної біржі «Катеринославська» (54001, м. Миколаїв, вул. Садова, 3в)
оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
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 про приватизацію щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (у редакції наказу ФДМУ від 02.04.2012 № 437).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування у
супроводі представників РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Миколаївській філії товарної біржі «Катеринославська» за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 3в, тел.:
(0512) 36-82-76, (0562) 36-65-55, та в РВ ФДМУ по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 22, 23, тел. (0512) 47-04-11.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 200-42-32
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни
(затверджений наказом ФДМУ від 13.09.2016 № 1710)

Донецька область

Лазня-сауна з прибудовою, що перебувала на балансі КСП «Зірка» (ліквідовано ухвалою господарського суду Донецької області від 10.04.2007 № 12/58Б),
за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелена, 33.

КОНКУРСИ З  відбору розробників документації із землеустрою
ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 15.09.2016
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо
виготовлення документації із землеустрою для підготовки до продажу земель-

них ділянок, на яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва державної
власності:
прибудова до 108-квартирнрого житлового будинку для роботи з дітьми
за адресою: Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Заводська, 30 переможцем визнано ПП «Десна-Експерт-М»;
магазин «Універсам» за адресою: Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Миру, 19а
переможцем визнано ПП «Десна-Експерт-М»;

цегельний завод за адресою: смт Варва, вул. Зарічна, 80 переможцем визнано ПП «ЕЛІТЗЕМ»;
котельня зі встановленим обладнанням (будівельно-монтажні роботи) за адресою: м. Чернігів, вул. Інструментальна, 14а переможцем визнано ПП «ДеснаЕксперт-М»;
будівлі культурно-спортивного призначення за адресою: Куликівський р-н,
с. Грабівка, вул. Шкільна, 2а переможцем визнано ПП «Аксіома».

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

21 вересня 2016 року
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Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Нежитлове приміщення площею 4,0 м2 за адресою: Київська
Пат «Райффайобл, смт Ставище, вул. Радянська, 42, що перебуває на базен Банк Аваль»
лансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
Нежитлові приміщення № 1.4.29, № 1.4.50, № 1.4.68,
ПрАТ «Авіа№ 1.4.69, № 1.4.100 площею 251,9 м2 на 1-му поверсі пасакомпанія «Міжнародні Авіалінії
жирського термінала «D» та частина нежитлового приміщення
України»
№ 4.2.59 площею 69,7 м2 на 4-му поверсі пасажирського
термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Окремо визначене майно, в тому числі рухомого та нерухоПАТ «Саливонмого майна залізничної колії, згідно з переліком (будівлі та
ківський цукроспоруди – 33 од., тепловози – 5 од., напіввагони – 2 од.,
вий завод»
платформа залізнична – 1 од. дрезина – 1 од., обладнання – 15 од.), що обліковується на балансі ПАТ «Саливонківський цукровий завод», за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт Гребінки, вул. Білоцерківська, 1
Нежитлове приміщення № 2.2.20 площею 77,30 м2 та нежитлоПредставниве приміщення № 2.2.22 площею 21,9 м2 на 2-му поверсі пасацтво «Ел Ал
Ізраел Ерлайнз
жирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. БорисЛімітед»
піль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
2
Нежитлове приміщення № 4.2.62 загальною площею 7,7 м
Представнита нежитлове приміщення № 4.2.63 загальною площею
цтво «Ел Ал
8,0 м2 на 4-му поверсі пасажирського термінала «D»
Ізраел Ерлайнз
Лімітед»
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Металевий кіоск площею 10,5 м2 за адресою: Київська обл.,
ФОП Швиденко
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30,
Н. І.
що перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Нежитлове приміщення площею 6,1 м2 за адресою: Київ
ФОП Швиденко
ська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. СухомлинН. І.
ського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди»
Нежитлове приміщення площею 218,4 м2 за адресою: КиївБориспільська
ська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 63, що переміська рада
буває на балансі Управління ДКС у Бориспільському районі
30.09.16

№
з/п

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

Ринкова

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: приміщення дизельної площею 22,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45. Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України в Ємільчин-

КИЇВСЬКА область

Ринкова
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області
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Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
Частина приміщення площею 150,0 м2 у будівлі «Гараж на
Громадська
РВ ФДМУ
10 легкових автомобілів»; частина приміщення площею
організація
по Київській
77,0 м2 будівлі «Гараж на 10 легкових автомобілів»; частина
«Товариство
області
мисливців та риприміщення площею 58,0 м2 в будівлі «Майстерня цегляна»
балок «КЕДР»
за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Сухолуччя, вул. Леніна, 2, що перебувають на балансі ДніпровськоТетерівського державного лісомисливського господарства
Приміщення загальною площею 1 386,9 м2, а саме: часТОВ «Монте
РВ ФДМУ
тина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком площею
Крісто»
по Київській
2
133,8 м на 1-му поверсі; частина конференц-комплексу
області
ЦППК з харчоблоком площею 396,5 м2 на 2-му поверсі;
частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком площею 276,2 м2 на 3-му поверсі; частина юридичного корпусу площею 130,9 м2 на 1-му поверсі; частина учбового
корпусу факультету податкової міліції площею 55,1 м2 на
3-му поверсі; частина головного учбового корпусу площею
259,9 м2; частина надбудови 2-х 5-поверхових навчальних
корпусів площею 134,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебувають на балансі
Університету фіскальної служби України
Частина твердого покриття (майданчик для засобів перонТОВ «Українська РВ ФДМУ
ної механізації інв. № 47573) площею 60,0 м2 за адресою:
хендлінгова
по Київській
компанія»
області
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
Нежитлове приміщення адміністративної будівлі площею
ФОП Хруслова РВ ФДМУ
30,5 м2, а саме: нежитлове приміщення площею 13,4 м2;
Наталія Васи- по Київській
лівна
області
нежитлове приміщення площею 9,0 м2; нежитлове приміщення площею 8,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла
Церква, 2-й Замковий провулок, 10а, що перебувають на
балансі Білоцерківського філіалу Державного науководослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі площею 24,6 м2
ФОП Роба Ан- РВ ФДМУ
та нежитлове приміщення на 2-му поверсі площею 9,3 м2
дрій Сергійович по Київській
області
їдальні РСП «Київцентраеро» Украероруху; частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 в навчальносертифікаційному центрі Украероруху; нежитлові приміщення площею 38,2 м2 на 1-му поверсі будівлі Державного
підприємства обслуговування повітряного руху України в
аеропорту «Бориспіль»; приміщення № 154 площею 4,2 м2
в медико-санітарній частині РСП «Київцентраеро» Украероруху, що перебувають на балансі РСП «Київцентраеро»
Украероруху, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
аеропорт та приміщення № 86 площею 31,6 м2 на 2-му поверсі бізнес-центру вантажного термінала (інв. № 47565)
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП МА
«Бориспіль»
30.09.16
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ському районі Житомирської області (Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
30.09.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ФОП Соколовський А. Й.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 10,1 м2 на 1-му поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Олевськ,
вул. Володимирська, 5. Балансоутримувач: Управління державної казначейської
служби України в Олевському районі Житомирської області (Житомирська обл.,
м. Олевськ, вул. Володимирська, 5). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.09.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Айеспі Енерджі».
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 11,0 м2 на 1-му поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Олевськ,
вул. Володимирська, 5. Балансоутримувач: Управління державної казначейської
служби України в Олевському районі Житомирської області (Житомирська обл.,
м. Олевськ, вул. Володимирська, 5). 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 – ФОП Кушнерчук С. А.
 Об’єкт оцінки № 4: гідротехнічна споруда ставка площею 14,7 га (шахтний водоскид з шандорними заставками ТП 200*200 та земляна гребля
довжиною по гребені 300,0 м, шириною 10,0 м та висотою 8,0 м). Місце
знаходження об’єкта оцінки: на меліоративному каналі в басейні р. Случ загальнодержавного значення в межах с. Веселка Веселківської сільської ради Любарського
району Житомирської області. Балансоутримувач: Бердичівське міжрайонне управління водного господарства (Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Володарського, 151). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
30.09.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ФОП Рубанов О.В.
 Об’єкт оцінки № 5: гідротехнічні споруди нагульного ставу «Сокільча»
площею 39,5 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: перебуває на річці Унава на
території Сокільчанської сільської ради (у межах та за межами населеного пункту)
Попільнянського району Житомирської області. Балансоутримувач: ДП «Укрриба»
(м. Київ, вул. Тургенівська, 82а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.09.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ПСП «Сокільча».
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 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця під час оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв), становить 1 725,40 грн, окремо розташованої будівлі – 1 849,90 грн,
комплекс 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 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.
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.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9» площею
43,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження терміну
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: станом на 17.03.2016: 468,45 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Ситников І. М.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9» площею
41,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження терміну
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: станом на 17.03.2016: 486,45 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Струк С. О.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі площею
12,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45302, Волинська обл., смт Іваничі, вул. Грушевського, 23. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
терміну договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс
замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
Платник робіт з оцінки – Волинське обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
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).
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 напрямі «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016 року» максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта 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.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адмініст
ративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, кімн. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).
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Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення ФДМУ по
Київській області конкурсну документацію, яка 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 № 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 13.10.2016 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. С. Пет
люри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-36.
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IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення котельні площею 82,0 м2
за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Діброви, 77/95, що перебуває на балансі військової частини 2269 Національної гвардії України. Найменування балансоутримувача: військова частина 2269 Національної гвардії України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Діброви, 77/95. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: дані відсутні. Дата оцінки (дата на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2016. Площа земельної ділянки: 82,0 м2. Місце розташування
земельної ділянки: м. Олександрія, вул. Діброви, 77/95. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: інформація відсутня.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу площею 1,0 м2 на
першому поверсі будівлі поліклініки за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3, що перебуває на балансі державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по
Кіровоградській області». Найменування балансоутримувача: Державна установа
«Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника кон-
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курсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом тис. грн: дані уточнюються.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. Площа земельної ділянки:
дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Сагун
Андрій Петрович (тел. (066) 824-75-90 та (066)517-63-53).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
46,1 м2 на першому поверсі будівлі поліклініки за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3, що перебувають на балансі державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ
України по Кіровоградській області». Найменування балансоутримувача: Державна
установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України
по Кіровоградській області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом тис. грн: дані уточнюються.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. Площа земельної ділянки: дані
уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Медилен»
(тел. (066) 205-32-60 та (0522) 37-88-51 Кузнецова Наталія Леонидівна).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта 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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за 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.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі
2016 р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого
майна (нежитлові приміщення), становить 1 725,40 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів шляхом поштового відправлення
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до
03.10.2016 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 7 жовтня 2016 р. о 8.30 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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’єкта приватизації державної власності
 Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, літ. А-3, загальною площею 1 080,40 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, просп.
Шевченка, 3б. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації
об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.
ua. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2016. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
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).
Відповідно до листа ФДМУ № 10-36-11307 від 15.06.2016 рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця, – 1 849,90 грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
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: частина даху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку
загальною площею 54,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Стрий, вул. Львівська, 141. Балансоутримувач: Вище професійне училище № 35
м. Стрия. 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. Стрий, вул. Львівська, 141. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 96 коридору на другому
поверсі чотириповерхової будівлі (літ. А4) учбового корпусу загальною площею 3,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Вороного, 6. Балансоутримувач: Львівський державний коледж легкої промисловості. 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. Вороного, 6. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Ситник Володимир Юрійович.
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, дахів 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».
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Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
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: вбудовані нежитлові приміщення котельні загальною площею 189,02 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Золочівський р-н, с. Червоне, вул. Львівська, 17а. Балансоутримувач: Державний професійнотехнічний навчальний заклад «Червоненське вище професійне училище». 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: Львівська обл., Золочівський р-н, с. Червоне,
вул. Львівська, 17а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Еко-Теплобуд-Інвест».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина бетонної площадки блоку ремонтноскладського господарства загальною площею 1 200,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр. Балансоутримувач: ДП
«Новояворівське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка». 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: Львівська обл., Яворівський р-н,
с. Новий Яр. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Укррембудшлях».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 6, 7, 7а загальною
площею 14,2 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Коновальця, 7/1. Балансоутримувач: ЛД
УДППЗ «Укрпошта». 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. Дрогобич, вул. Коновальця, 7/1. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Попович Василь Якович.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина бічного фасаду студентської бібліотеки
загальною площею 18,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». 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. Митрополита Андрея,
3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство «Перехід Аутдор».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому
поверсі головного учбового корпусу загальною площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Університетська, 1. Балансоутримувач: ЛНУ ім.
І. Франка. 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. Університетська, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на цокольному
поверсі головного учбового корпусу загальною площею 24,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Університетська, 1. Балансоутримувач: ЛНУ ім.
І. Франка. 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. Університетська, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина актового залу на першому поверсі будівлі загальною площею 130,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: ДП «Містопроект». 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. Генерала Чупринки,
71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ГО «Клуб спортивного танцю «Браво».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
11,8 м2 в будівлі «Єдиного офісу» (в’їзд) міжнародного пункту пропуску для
автомобільного сполучення «Рава-Руська». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінського, 28. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні
(користуванні) Львівської митниці ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 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., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінського, 28. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «PST Україна».
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 139,9 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 61. Балансоутримувач: ДВНЗ «Університет
банківської справи». 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, просп. В. Чорновола, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України».
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 19 площею 20,2 м2
на першому поверсі будівлі адміністративно-побутового корпусу літ. «С-3».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Малехів,
вул. Київська, 18. Балансоутримувач: ДП МОУ «Західвійськбуд». 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: Львівська обл., Жовківський р-н,
с. Малехів, вул. Київська, 18. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПМП «Вітас».
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 41,9 м2 на першому поверсі 2-4-поверхової будівлі (кімн. 69-71).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач:
ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем».
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. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Маєвська Лілія Михайлівна.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення майстерні загальною площею 350,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., смт Івано-Франкове, вул. Яворівська, 29. Балансоутримувач: ДП
«Львівський військовий лісокомбінат». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір
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земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: Львівська обл., смт Івано-Франкове, вул. Яворівська, 29. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ГО «Місто майстрів Янів».
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
8,9 м2 в будівлі (А2, А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Данила
Апостола, 11. Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС у Львівській
області. 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. Данила Апостола, 11. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «ВікСор».
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 4, 3, 10,
8, 7, 4, 3, 2) загальною площею 132,7 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, пл. В. Чорновола,
2. Балансоутримувач: ДФС України (в оперативному управлінні Дрогобицької
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській
області). 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: Львівська
обл., м. Трускавець, пл. В. Чорновола, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ВК Трускавецької
міської ради Львівської області.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 106 загальною
площею 16,2 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: ДП МОУ «Центральний проектний
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. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП «Укрдержбудекспертиза».
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху № 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 (66,1 м2) та нежитлові приміщення у підвалі № XXVII,
XXVIII, XXIX, XXX (127,8 м2) загальною площею 193,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: ДП «Львівський
проектний інститут». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати для 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. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Лідуховер Ірина Іванівна.
 17. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
4,0 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): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Талісман Тревел».
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення складу матеріального
загальною площею 282,0 м2 на першому поверсі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 77. Балансоутримувач: ДП
«Підприємство Дрогобицької виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області (№ 40)». 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: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька,
77. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Бейзик Віталій Романович .
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 встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
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.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
державного майна – об’єкта приватизації групи А
 Найменування об’єкта: об’єкт приватизації – нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 118,4 м2 (літ. А-1), що перебувають на балансі
Головного управління статистики у Миколаївській області, за адресою: 55207, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Богопільська (Червонофлотська), 76. Мета проведення оцінки – визначення початкової ціни об’єкта приватизації з метою продажу
на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до організаційно-докумен
тального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області
конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (додаток 2
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача,
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента за встановленою
формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх
конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи
(0512) 47-04-11.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки державного майна – об’єкта незавершеного будівництва,
який повернуто у державну власність за рішенням суду
 Найменування об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – піонерський табір за адресою: Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Рибаківка (балансоутримувач відсутній). Відомості про об’єкт: 3 спальних корпуси; медичний корпус;
клуб-їдальня; котельня; овочесховище; 2 гаражі; майстерня; складські приміщення;
радіовузол. Всі будівлі виконані на блочному фундаменті, з силікатної цегли. Ступень будівельної готовності – 77 %. Мета проведення оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта приватизації, повернутого у державну власність за рішенням суду,
та визначення збитків, що заподіяні об’єкту приватизації під час володіння ним покупцем. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (додаток 2
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача,
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента за встановленою
формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх
конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи (0512)
47-04-11.

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 – об’єктів приватизації
 1. Назва об’єкта оцінки: Єдиний майновий комплекс державне підприємство «Чорноморський яхт-клуб». Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Чорноморський яхт-клуб». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, пляж «Отрада», траверси 7-9. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за
принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-36, факс замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: Код КВЕД
52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 3 група – 6 об’єкт; 4 група – 19 об’єктів; 12 група – 9 об’єктів; 1
об’єкт незавершеного будівництва. Балансова (залишкова) вартість об’єкта (основні засоби) станом на 30.06.2016 – 1 341,00 тис. грн. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення магазину (літ. А) загальною площею 252,0 м2, що орендуються СПД «Присяжний С. А.». Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач ВАТ «Котовський цукровий завод» припинений 17.07.2014. Дійсний балансоутримувач – орендар СПД
«Присяжний С.А.». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Котовськ,
вул. Бочковича, 92а. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на
аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048)
728-72-62, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@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 (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова
вартість об’єкта (основні засоби) – 4 644,48 грн станом на 31.12.2015. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –.
Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху п’яти
поверхового будинку загальною площею 88,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України
в Арцизькому районі Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 68400,
Одеська обл., м. Арциз, вул. Добровольського, 3а, офіс № 39. Мета проведення
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження
ціни. Телефони замовника конкурсу: (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: 84.11 Державне управління загального характеру.
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): –. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 9 869,61 грн станом
на 31.01.2016. 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): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 4. Назва об’єкта оцінки: їдальня. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ПАТ «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай – Пак». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, Аеродромне шосе, 2б. Мета
проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом
зниження ціни. Телефони замовника конкурсу: (048) 728-72-62, (048) 731-50-28.
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: 28.75.0 Виробництво інших металевих виробів; 20.40.0 Виробництво дерев’яної тари. 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). Балансова вартість об’єкта (основні
засоби): 15 219,00 грн станом на 31.01.2016. 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) – 30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 5. Назва об’єкта оцінки: медпункт. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ПАТ «Завод «Тіра». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@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 (зазначаються окремо за групами): 13. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
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за групами): –. Балансова вартість об’єктів (основні засоби): медпункт – 25 123,28
грн, обладнання медпункту – 0,0 грн станом на 31.12.2015. 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): 30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 6. Назва об’єкта оцінки: побутовий комплекс. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Одеснафтопродукт». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 68800, Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, 282а. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: 63.11.0 Транспортне оброблення вантажів; 51.51.0 Оптова торгівля паливом; 50.50.0 Роздрібна торгівля пальним. 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): –. Балансова вартість об’єкта (основні засоби) 27 689,20 грн станом на 31.01.2016. 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) – 30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 7. Назва об’єкта оцінки: будівля колишньої пошти загальною площею
58,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Котовський цукровий завод» (припинено 17.07.2014). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Котовськ, вул. Бочковича, 99. Мета проведення оцінки приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника
конкурсу (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@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 (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): –. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 5 360,00 грн
станом на 30.11.2010. 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):
30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 8. Назва об’єкта оцінки: будівлі та споруди колишньої лазні у складі
нежитлової будівлі площею 171,3 м2 (літ. А); нежитлової будівлі площею
169,2 м2 (літ. А1) та котельні площею 73,1 м2 (літ. Б). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., Саратський р-н, с. Розівка, вул. Радянська, 3. Мета проведення
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження
ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@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 (зазначаються окремо за групами): 3.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Балансова вартість об’єкта (основні засоби):
255 129,00 грн станом на 31.08.2015. 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): 30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 9. Назва об’єкта оцінки: будівля зерноскладу № 2 загальною площею
984,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки ПрАТ «Любашівський елеватор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., смт Любашівка,
вул. Спортивна, 2б. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62,
(048) 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@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 (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Балансова вартість об’єкта (основні
засоби): 0,0 грн станом на 31.08.2015. 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): 30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 10. Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля загальною площею
77,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Березівка, вул. Ворошилова, 5. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 об’єкт основних засобів. Балансова вартість об’єкта
(основні засоби) станом на 01.01.2016 – 8 011,65 грн. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.16. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 11. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину загальною площею 54,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Імені Котовського» (припинено 04.09.2006). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка, вул. Анісімова. Мета проведення оцінки: приватизація
шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@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 (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): –. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 1 417,67 грн
станом на 01.09.1995. 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):
30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в
нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості)».
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 05.10.2016.
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 11.10.2016 о 15.00 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 – 10 580,0 грн.».

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
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення котельні площею 94,1 м2, що перебуває на балансі Бучацького міжрайонного управління водного господарства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Галицька, 178, м. Бучач, Бучацький р-н, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, 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: Приватне підприємство «Білявинці».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.08.2016: 67 900,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень (поз. 1-3, 1-4, 1-5,
1-6, 1-7, 1-8, 1-9) загальною площею 87,3 м2 адміністративно-господарської
будівлі, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Підволочиський
професійний будівельний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Д. Галицького,
102, смт Підволочиськ, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, 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:
Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України в Підволочиському районі. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: 0,0 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху відділу
статистики у Бучацькому районі загальною площею 105,4 м2, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Генерала Шухевича, 22, м. Бучач, Тернопільська
область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, 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: ПАТ «Укртелеком».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.07.2016: 60 659,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частини даху площею 59,2 м2 адміністративної
будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Князя Острозького, 14, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин
(0352) 52-36-38, 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: ПАТ «Київстар». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2016: 165 567,47
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі
адміністративного корпусу літ. «А» загальною площею 23,51 м2, що перебуває
на балансі Державного підприємства «Зарубинський спиртзавод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Зарубинці, Збаразький р-н, Тернопільська область. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, 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: ПАТ «Укртелеком». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2016: 15 548,00 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина зовнішньої поверхні залізобетонного
стовпа вежі антенного зв’язку для розміщення антенно-фідерних пристроїв
на висоті 24,0 м від поверхні землі площею 15,6 м2 та частина поверхні залізобетонного стовпа вежі антенного зв’язку, до якої прикріплені сходинки,
площею 7,5 м2 для спільного користування, що перебуває на балансі Управління агропромислового розвитку Лановецької районної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 20, м. Ланівці, Лановецький
р-н, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин
(0352) 52-36-38, 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: ПАТ
«МТС Україна». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016:
0,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення поз. 4-4 площею 20,0 м2
та доля площ спільного користування – 6,2 м2, разом 26,2 м2 на 4-му поверсі лабораторного корпусу, що перебуває на балансі Тернопільського обласного
управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. За Рудкою, 35,
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, 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:
Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки:
Комунальне підприємство «Реєстратор прав» Настасівської сільської ради. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: 4 325,00 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
160,2 м2 адмінбудинку, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Галицька, 35, м. Бучач,
Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
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: ФОП Кошик Йосиф
Михайлович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.07.2014:
3 894,75 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
 9. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі поліклініки площею 12,2 м2
та доля площ спільного користування площею 7,6 м2 на першому поверсі
адміністративного триповерхового будинку поліклініки МВС з вбудованим
спортивним комплексом, що перебуває на балансі Управління Служби безпеки
України в Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. У. Самчука,
1, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, 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: Управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Тригубець Тетяна
Валентинівна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.07.2016:
15,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
 10. Назва об’єкта оцінки: приміщення складу під літ. В площею 202,5 м2,
що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, 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 «Техномол». Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: 48 294,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
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.
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

№ 76 (992)

ФДМУ – 25 років
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, яка складається з:
1) заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до
Положення); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їх особистими підписами та печаткою претендента;
2) документи щодо практичного досвіду претендента та оцінювачів з виконання
робіт з оцінки та інформація 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’єктів оцінки 1.1, 1.10 є: нерухоме майно – приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської
та складської нерухомості, до об’єктів оцінки 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 є: нерухоме
майно – офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості, до об’єктів
оцінки 1.4, 1.6 є: нерухоме майно – інженерні споруди та конструктивні частини
будівель, що призначені для розміщення антенно-фідерних пристроїв та телекомунікаційного обладнання;
3) конкурсна пропозиція 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 із 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).

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: частина приміщення площею 10,0 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Управління
ДКСУ в Ярмолинецькому районі Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта:
Хмельницька обл., смт Ярмолинці, вул. Шевченка, 6. 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 – 1 782,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл.,
смт Ярмолинці, вул. Шевченка, 6. Цільове призначення земельної ділянки – землі
громадського призначення. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Нормативна грошова оцінка – 191 656,37 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: частини приміщень,
приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім
виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: нежитлова будівля загальною площею
261,6 м2. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Л.
Українки, 37. Мета проведення незалежної оцінки – укладення 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 – ФОП Присяжна Ольга Василівна. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: будівлі та частини будівель. За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час
обрання переможця конкурсу по оцінці об’єктів нерухомого майна, а саме: частини
приміщення – 1 725,40 грн; окремо розташованої будівлі – 1849,90 грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: збитки, що призвели до завдання майнової
шкоди державі і які виявлені при поверненні у державну власність об’єкта
приватизації – «ОНБ  – корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними
дорогами та благоустроєм за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 42».
Балансоутримувач – ТОВ «Стіомі-Холдінг». Мета проведення незалежної оцінки –
визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2016. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: збитки, що призвели до завдання майнової шкоди державі.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
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
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. Телефони 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 6 жовтня 2016 року (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 12 жовтня 2016 року о 10.00 в 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 укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі чотириповерхової адмінбудівлі площею 21,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Благодійна організація «Русла-Україна-Центр». Дата оцінки: 30.09.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху п’ятиповерхової
будівлі площею 3,97 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП «Боровенський
Олександр Сергійович». Дата оцінки: 30.09.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі площею 56,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України
у Кам’янському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров.
Галі Кудрі, 10, м. Кам’янка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Дата оцінки: 30.09.2016.
ІІ. 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. Назва об’єкта оцінки: гараж площею 21,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України
у Лисянському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл.
Миру, 33, смт Лисянка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ГУ «Момот Олег
Леонідович». Дата оцінки: 30.09.2016.
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:
заява про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3
до Положення); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (дод.2 до Положення) разом із
копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2
п. 4 розділу 1 Положення); пропозиція щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше
8 календарних днів), запечатана в окремому конверті.
За результатами аналізу звітності ФДМУ регіональне відділення інформує про
середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася 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 Регіонального відділення
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 – 7 жовтня 2016 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 13 жовтня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про об’єкти оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі КПП (літ. А) загальною площею 190,6 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України в оперативному управлінні
(користуванні) Чернівецької митниці ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 2к. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. 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 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами): 40 236,09 грн станом на 31.08.2016. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1.
Розмір земельної ділянки, усього: 7,1942 га. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 2к. Цільове
призначення земельної ділянки: для розташування міжнародного автомобільного
пункту пропуску «Порубне». Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень третього поверху будівлі
корпусу (літ. Б) загальною площею 68,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний банк України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 1/ пл. Центральна, 3. Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
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необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. 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 од. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): 3 424 975,70 грн станом на 31.08.2016. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2083 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, пл.
Центральна, 3. Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування будівель.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 2 674 697,00 грн. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): 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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовник робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатимуть: ФОП Кушнір Людмила Миколаївна та почесний консул Австрійської
Республіки у місті Чернівці – Осадчук Сергій Дмитрович.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки вищезазначених об’єктів
оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів
про надання послуг з оцінки.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможців, – 1 725,40 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1. «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
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 в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є приміщення, частини будівель, зокрема офісні, торговельно-офісні, торговельна нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації цієї
інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: гаражі загальною площею 552,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський
р-н, с. Деснянка. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Схід-ЛТД».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 66,9 м2 будівлі
складу А-1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. 1
Травня, 179. Платник робіт з оцінки – ПП «Юніс Прес».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 111,6 м2 будівлі магазину. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шабалинівський спиртовий завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
Борзнянський р-н, с. Іванівка, вул. Заводська, 16а. Платник робіт з оцінки – ФОП
Іванюк Р. М. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
Продовження рубрики на стор. 7

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
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п управління (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Міністерство
35123573, Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс»,
оборони України 21009, м. Вінниця, вул. Ширшова, 16, тел. (0432) 27-14-30

Дані про об’єкт щодо, якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення ма- 33689922.14.АААААЕ232 23700, Вінницька обл., Гайсинський
90,5
139 552,00
До 26.05.2018
Здійснення торгівлі негазину на 1-му поверсі п’ятиповерхового будинку, А
р-н, м. Гайсин, вул.1 Травня, 117
продовольчими товарами

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».

ДОНЕЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій 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
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство інфраструк- 22020055, Донецька дирекція УДППЗ «Укрпошта», 84122, Доне- Нежитлові вбудовані приміщення 21560045.500.АААЖЖА221 Донецька обл., м. Селидове,
140,2
268 150,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта
тури України
цька обл., м. Слов’янськ, вул. Свободи, 1
першого поверху будівлі зв’язку
вул. Карла Маркса, 33
станом на 31.05.2016
з продажу непродовольчих товарів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися за тел.: (057) 704-17-36.

ЖИТОМИРСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській 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
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державна казначейська 3144023126, Управління державної казначейської служби України у Ємільчинському Нежитлове приміщення на
37442296.1.АААГБГ665 смт Ємільчине,
19,1
28 268,00
2 роки 364 дні
Надання послуг населенню
служба України
районі Житомирської області, 11221, смт Ємільчине, вул. Леніна, 5, тел. 2-13-90 1-му поверсі будівлі (літ. А)
вул. Соборна, 45
(швейна майстерня)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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ФДМУ – 25 років

ЗАКАРПАТСЬКА область

№
з/п

Назва органу
управління

1 Державний комітет
телебачення і радіо
мовлення України
2 Державна фіскальна служба України
3 Державна фіскальна служба України
4 Державна фіскальна служба України
5 Державна фіскальна служба України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській 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
загаль- вартість майна
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон )
на пло- за незалежною
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
ща, м2 оцінкою, грн.
40020567, Філія Національної телекомпанії України «Закарпатська регіональна дирекція»,
Частина вежі Н-50 для розміщення антенно-фідерних 22071911.1. ЮЮХКЛР125 Закарпатська обл., м. Ужгород, Київська
7,4
210 000,00
Закарпатська обл., м. Ужгород, Київська набережна, 18, тел./факс: (03122) 3-23-76
пристроїв на висоті 50 м та частина асфальтобетоннабережна, 18
ної площадки під вежею
39292197, Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні)
Вбудоване приміщення (поз. 93) на другому поверсі 39292197.18.ААААЖЖ421 Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р 19,0
155 952,00
Закарпатської митниці ДФС (39515893), м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, тел./факс: 61-22-07 адміністративного будинку (літ. А)
Соломонівська, , МАПП «Тиса», буд. 1
39292197, Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні)
Вбудовані приміщення (поз. 1-3) будівлі господар39292197.18.АААЖГВ313 Закарпатська обл., Великоберезнянський
28,8
223 594,00
Закарпатської митниці ДФС (39515893), м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, тел./факс: 61-22-07 ського блоку (літ. В)
р-н, с. Малий Березний, вул. Ублянська, 50
39292197, Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні)
Вбудоване приміщення (поз. 14) першого поверху служ- 39292197.18.АААЖГВ285 Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Со5,1
42 116,00
Закарпатської митниці ДФС (39515893), м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, тел./факс: 61-22-07 бової будівлі митного оформлення (будівлі літери «І»)
бранецька, 224
39292197, Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні)
Вбудоване приміщення (поз. 2) першого поверху
39292197.18.ААААЖЖ407 Закарпатська обл., Берегівський р-н,
9,4
76 460,00
Закарпатської митниці ДФС (39515893), м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, тел./факс: 61-22-07 адмінкорпусу (літ. А)
с. Астей, вул. Дружби Народів, 109

максимально
можливий
мета використання
строк оренди
2 роки
Розміщення оператора телекомунікацій, який на364 дні
дає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку (розміщення обладнання мережі мобільного зв’язку)
2 роки
Розміщення фінансової установи (відділен11 місяців ня банку)
2 роки
Розміщення фінансової установи (відділен11 місяців ня банку)
2 роки
Розміщення фінансової установи (відділен11 місяців ня банку)
2 роки
Розміщення фінансової установи (відділен11 місяців ня банку)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

львівська область
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
№
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можз/п
управління
найменування
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти і 02071010, Національний університет «Львівська політехніка», Частина даху будівлі учбового
02071010.5.ЦЛЯЮСЕ045 м. Львів, вул. С. Бан25,0
168 195,00
2 роки 11 місяців Розміщення базової станції оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного)
науки України
79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 258-26-80 корпусу № 5
дери, 28а
станом на 30.06.2016
зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги з доступу до Інтернету
2 Державне агентство лі- 00992378, Державне підприємство «Радехівське лісомисНежитлове приміщення на першо–
м. Львів, вул. Витків20,5
94 760,00
2 роки 11 місяців Розміщення торгового об’єкта з продажу непродовольчих товарів
сових ресурсів України ливське господарство, 80200, Львівська обл., м. Радехів,
му поверсі будівлі
ська, 26
станом на 30.06.2016
вул. Витківська, 26, тел. (03255) 2-15-61
3 Міністерство інфра33073442, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт Частина нежитлового приміщення 33073442.1.БИКУГЧ487 м. Львів, вул. Любін6,0
151 100,00
1 рік
Розміщення пункту пакування багажу (інше використання нерухомого майна)
структури України
«Львів» імені Данила Галицького», 79000, м. Львів, аеропорт на першому поверсі в будівлі
ська, 168
станом на 30.04.2016
ЦА, тел. (032) 229-81-72, 229-82-16
«Б-3» – новий аеровокзал
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».

ЧЕРКАСЬКА область
№
з/п

Назва органу управління

1 Державна служба України з питань
геодезії, картографії та кадастру

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
ща, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
26424660, Черкаська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного Частина нежитлового приміщення на пер21616582.1.ШКСФВБ318 вул. Гагаріна, 4, м. Монастирище,
11,7
28 600,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
земельного кадастру», вул. Смілянська, 131, м. Черкаси, тел. (04130) 5-63-84
шому поверсі адмінбудівлі, каб. № 8
Черкаська область

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 89 площею 24,9 м2 на 2-му поверсі Бізнес-центру вантажного термінала (інв.
№ 47565), що знаходиться за адресою: Київська обл, м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна на 31.05.2016 становить 1 080 446,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офісного приміщення.
Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 (із змінами), – 18 %.
Стартова орендна плата без урахування ПДВ становить 16 206,69 грн
(базовий місяць розрахунку – травень 2016 року).
Строк оренди: 1 (один) рік.
Конкурс буде проведено 12.10.2016 об 11.00 за адресою: 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області, реєстрація учасників проходитиме в кімн. 614.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику
оцінки (за наявності підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконань зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому, ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
1) заява про участь у конкурсі;
2) пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов
конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція
стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
3) інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);
4) відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену належним чином копію виписки або 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 у конверті
з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. При цьому на конверті
зазначаються назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613 щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до
16.45), крім вихідних днів.
Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від претендентів – 07.10.2016 включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

Одеська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди державного майна
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується
на балансі Державного підприємства «Іллічівський морський торговельний порт»,
орган управління – Міністерство інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди: адміністративно-побутова будівля (інв. № 4081,
реєстровий № 1125672.2.РАЯИЮК0726) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 73 та будівля складу (інв. № 4083, реєстровий
№ 1125672.2.РАЯИЮК0728) з рампою та навісом з прилеглим покриттям
за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 72 загальною
площею 26 003,50 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 72, 73.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 127 313 117,00 (сто двадцять сім мільйонів триста тринадцять тисяч сто сімнадцять грн 00 коп.) гривень
(без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць (квітень 2016 р.) –
1 670 347,89 (один мільйон шістсот сімдесят тисяч триста сорок сім грн
89 коп.) гривень (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
Мета використання: розміщення вантажно-складського комплексу (розміщення
офісів, складів та інше використання нерухомого майна).
Строк оренди – 15 (п’ятнадцять) років.
Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до Державного бюд
жету України та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю.
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Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.
Страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору
оренди на суму не меншу, ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на
користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застраховане.
Укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю
протягом 15 робочих днів з дати укладення договору.
Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути
об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому, ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або
часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.
У разі припинення або розірвання договору оренди поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від майна,
не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а поліпшення майна, здійснені
орендарем за рахунок власних коштів як з дозволу, так і без дозволу орендодавця,
які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, є державною
власністю і компенсації не підлягають.
Заборона суборенди та приватизації.
Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну
оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати,
протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу.
Переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем
протягом п’яти робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від
укладення договору оренди (протягом п’яти робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по
орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.
Здійснення орендарем протягом строку дії договору оренди інвестиції в
об’єкт оренди на умовах невід’ємних поліпшень (створення складу одноразового
зберігання зернового вантажу об’ємом щонайменше 30 тисяч тонн) без права на
компенсацію з боку держави та/або балансоутримувача в сумі не менше ніж еквівалент 12 млн дол. США.
Забезпечення орендарем перевантаження власного вантажу через причали
Іллічівської філії ДП «АМПУ» починаючи з наступного року з дати укладення договору оренди і до закінчення строку дії договору оренди в обсязі не менше ніж
500 тис. тонн/рік.
Створення орендарем щонайменше 100 додаткових робочих місць на умовах, що є не гіршими від тих, що закріплені в колективному договорі балансо
утримувача.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
відомості про претендента: пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
звітний період; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство, а саме: довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо
яких порушено провадження у справі про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в
інформації про оголошення конкурсу, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали
претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї
інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 1113, 11-й поверх,
щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більше ніж
за три робочих дні до дати проведення конкурсу, до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено на 21-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у Міністерстві
інфраструктури України за адресою: просп. Перемоги, 14, м. Київ, 01135,
15, кімн. 303.
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за
тел. 731-40-59, 731-50-38.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди державного майна
 Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі навчального корпусу загальною площею 91,7 м2 (реєстровий номер майна 19036779.7.АААБИД163)
за адресою: м. Київ, вул. Братська, 12, що перебувають на балансі Київської
державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра КонашевичаСагайдачного.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.03.2016 становить 1 269 580,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (березень 2016 р.) становить без
урахування ПДВ 4 231,93 грн; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди
порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору
оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в
порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання
і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток
в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди; внесений завдаток підлягає
зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна;
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
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 20 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
1) заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
2) відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або 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;
3) додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін прийняття 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 – у разі
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.
Конкурс буде проведено о 14.30 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

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

ІНФОРМАЦІЯ
військової частини 3014 Національної гвардії України
(м. Одеса) про оголошення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: військова частина 3014 Національної гвардії України (м. Одеса), адреса: Одеська обл., м. Одеса,
вул. Люстдорфська дорога, 7, тел. (048) 765-74-91.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі
«Лазня» загальною площею 40,2 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська
дорога, 7, військова частина 3014 Національної гвардії України, військове містечко
№ 1, для розміщення об’єкта з виробництва теплової енергії на альтернативних
видах палива.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою майна становить 261 750,00 грн.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – липень 2016 р., визначений згідно з чинним законодавством та погоджений
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ФДМУ – 25 років
РВ ФДМУ по Одеській області, становить 3 271,88 грн без індексу інфляції та ПДВ.
Основні вимоги щодо експлуатації та використання об’єкта оренди:
виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції частини приміщення будівлі «Лазня» під розміщення обладнання для виробництва теплової енергії на альтернативних видах палива за рахунок власних коштів
та отримання позитивного висновку з її розробки у спеціалізованій організації, яка
має відповідну ліцензію; гарантійний лист про наявність обладнання, необхідного
для проведення реконструкції приміщення будівлі «Лазня» за кошти орендаря згідно з проектом та тепловим навантаженням; виконання будівельно-монтажних та
пусконалагоджувальних робіт з реконструкції будівлі «Лазня» за кошти орендаря;
обов’язкова реєстрація котельного обладнання в територіальних органах котлонагляду; завірене зобов’язання орендаря щодо завершення реконструкції частини
приміщення будівлі «Лазня» до початку опалювального періоду 2016 – 2017 рр.;
підтримання належних умов експлуатації та технічного стану котельного облад-

нання; дотримання встановленого температурного режиму в казармено-житлових
та службових приміщеннях; створення робочих місць та безпечних і нешкідливих
умов експлуатації об’єкта; виконання ремонту об’єкта оренди; своєчасна плата за
спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві податку на землю, відведену під об’єкт оренди; використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж визначена за експертною
оцінкою майна; дотримання вимог протипожежних правил та санітарно-гігієнічних
норм, відшкодування орендодавцю коштів за виконану експертну оцінку об’єкта,
що передається в оренду, заборона приватизації, суборенди та переходу права
власності на орендоване майно до третіх осіб.
Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом місяця від моменту опублікування інформації про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї інформації у
газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 7, методичний клас.
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Для участі у конкурсі претендент подає лист-заяву та конкурсні пропозиції,
що містять: назву та місцезнаходження об’єкта, який він бажає взяти в оренду;
відомості про претендента (копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про внесення в ЄДРПОУ або витяг з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, статут (за наявності), копії
засвідчуються нотаріусом); відомості про наявність досвіду обслуговування
у сфері теплопостачання; відомості про фінансовий стан учасника конкурсу;
запропонований претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання
щодо подальшої експлуатації об’єкта; конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті; заяви приймаються за адресою 65059, м. Одеса,
вул. Люстдорфська дорога, 7.
Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати у
військовій частині 3014 Національної гвардії України (м. Одеса) за тел. (048)
765-74-91.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 5

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 19.05.2016
Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності з метою визначення вартості для укладення договору оренди – АЗС, інв. № 11213, у т. ч. операторна (літ. Й), навіс (літ. Ї), цистерни № 9 - № 12, гравійна площадка площею
510,0 м2 майнового комплексу «Ремонтна база АТП ДП «ЗВВО», місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Леніна, 220б, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких
умовах: вартість послуг – 3 500,00 грн, термін виконання – 5 днів.
Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності з метою визначення вартості для продовження договору оренди вбудованого приміщення (поз.
38) площею 15,7 м2 третього поверху радіоцентру (літ. А) і антенної вежі, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Київська набережна, 18, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр» на
таких умовах: вартість послуг – 2 900,00 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 03.06.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
1) цілісного майнового комплексу орендного підприємства санаторію «Червона
калина» за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1,
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди, визнано ПП Онищенка В. М., строк виконання – 25 календарних
днів, вартість виконання – 90 000,00 грн;
2) приміщення колишньої бібліотеки загальною площею 27,3 м2, що перебуває на балансі ПСП «Шпанівське», за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н,
с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г, з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт», строк виконання – 8 календарних
днів, вартість виконання – 2 400,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 31.05.2016 – 02.06.2015
1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість роботи – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська
експертна група». Вартість роботи – 4 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість роботи – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 51,1 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Донецьке
шосе, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість
роботи – 4 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
5. Назва об’єкта: частина даху площею 40,0 м2. Балансоутримувач: ДМУ ГУМВС
України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Ілліча, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 4 500,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: частина даху площею 11,0 м2. Балансоутримувач: ДМУ ГУМВС
України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Боброва, 12.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 4 500,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 97,7 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 1 260,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 10,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса:
м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 36. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість роботи –4 300,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 5.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 44,5 м2. Балансоутримувач: Криворізький коледж економіки та управління ДВНЗ «Київський
національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Ватутіна, 37а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи –
1 260,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 28,35 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Томаківка,
вул. Леніна, 45. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ДАК «Національна мережа аукціонних центрів». Вартість роботи – 2 160,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 110,76 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість
роботи – 1 260,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
12.Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 369,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Макарова, 27м. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Всеукраїнська експертна група». Вартість роботи – 4 500,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 5.
13. Назва об’єкта: частина даху площею 3,1 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО
«Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА. Вартість
роботи – 1 450,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
14. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. 6-ї Стрілецької Дивізії, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість роботи – 4 300,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 5.
15. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість роботи – 4 300,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 5.
16. Назва об’єкта: частина даху площею 4,5 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА. Вартість роботи –
1 450,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 82,4 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість роботи – 4 300,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 5.
18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 45,3 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість роботи – 4 500,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 5.
19. Назва об’єкта: частина даху площею 21,3 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО
«Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропе-
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тровськ, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 4 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
20. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 18,75 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Кедрина, 44а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група».
Вартість роботи – 4 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
21. Назва об’єкта: частина даху площею 16,11 м2 та нежитлове вбудоване приміщення технічного поверху площею 10,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровська
філія інституту «НДІпроектреконструкція». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ширшова, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 4 500,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
22. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 15,8 м2. Балансоутримувач: ПАТ «ІнтерпайпНТЗ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Косіора,
27к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість
роботи – 4 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
23. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 15,6 м2. Балансоутримувач: ПАТ «ІнтерпайпНТЗ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Косіора,
27к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість
роботи – 4300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
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 31.05.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ТОВ багатопрофільну фірму «Консул ЛТД» по об’єкту: нежитлових приміщеннях
площею 25,9 м2 на 2-му поверсі будівлі навчального корпусу № 2, що перебувають
на балансі Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, за адресою: м. Житомир, вул. Селецька, 5 (вартість робіт – 1 300,00 грн, термін виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати, з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єктах:
нежитловому приміщенню пошти площею 14,18 м2 (літ. А), що перебуває на
балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська
обл., Черняхівський р-н, с. Селець, вул. Щорса, 12 (вартість робіт – 1 500,00 грн,
термін виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди;
нежитлових приміщеннях пошти площею 35,67 м2 (літ. А), що перебувають
на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська
обл., Черняхівський р-н, с. Високе, вул. Плакидіна, 7 (вартість робіт – 1 500,00 грн,
термін виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди;
частини нежитлового приміщення пошти площею 22,22 м2 (літ. А), що перебуває
на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська
обл., Черняхівський р-н, с. Клітище, вул. Леніна, 36 (вартість робіт – 1 500,00 грн,
термін виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди;
нежитловому приміщенню пошти площею 24,3 м2 (літ. А), що перебуває на
балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська
обл., Черняхівський р-н, с. Стирти, вул. Леніна, 18 (вартість робіт – 1 500,00 грн,
термін виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
частині нежитлового приміщення площею 21,66 м2 будівлі пошти (літ. А),
що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Житомирська обл., Володарсько-Волинський р-н, с. Краївщина, вул. Леніна, 19
(вартість робіт – 1 600,00 грн, термін виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
нежитлових приміщеннях площею 17,0 м2 відділення зв’язку (літ. А), що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Володарсько-Волинський р-н, с. Добринь, вул. Леніна, 41 (вартість
робіт – 1 600,00 грн, термін виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди;
нежитлових приміщеннях площею 183,8 м2 відділення зв’язку (літ. А), що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Житомирська обл., смт Брусилів, вул. 1 Травня, 45 (вартість робіт – 1 600,00 грн,
термін виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди;
нежитлових приміщеннях площею 32,3 м2 будівлі відділення зв’язку (літ. А),
що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Ставище, вул. Леніна, 104 (вартість
робіт – 1 600,00 грн, термін виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди;
нежитлових приміщеннях площею 22,1 м2 будівлі відділення зв’язку (літ. А),
що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Соловіївка, вул. Центральна, 1/11
(вартість робіт – 1 600,00 грн, термін виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Козачка Федора Дмитровича по об’єктах:
нежитлових приміщеннях пошти площею 39,1 м2 відділення поштового зв’язку,
що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Раківщина, вул. 1 Травня, 50 (вартість
робіт – 1 600,00 грн, термін виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди;
частині нежитлових приміщень пошти площею 110,6 м2 на 1-му поверсі та частині нежитлових приміщень площею 207,6 м2 на 2-му поверсі будівлі, приміщенню
підвалу площею 11,8 м2 (літ. А), що перебувають на балансі Житомирської дирекції
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., смт Народичі, вул. 1 Травня,
21 (вартість робіт – 1 600,00 грн, термін виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
Приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по
об’єкту: нежитловому приміщенню площею 11,8 м2 на 1-му поверсі адміністративної
будівлі (літ. А-ІІ), що перебуває на балансі Головного управління статистики у Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна,
1 (вартість робіт – 1 478,00 грн, термін виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки, що відбулися 03.06.2016
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:
ФОП Ярюхіну Зою Дмитрівну по об’єктах оренди:
нежитлових приміщеннях одноповерхової адміністративної будівлі в цілому
площею 241,4 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Веселі Боковеньки, вул. Алея Давидова, 2, що перебувають на балансі Дослідно-селекційного
дендрологічного лісового центру «Веселі Боковеньки», вартість робіт – 3 000,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлових приміщеннях загальною площею 16,6 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка,
вул. Леніна, 43, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської
служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єктах оренди:
частині бетонного майданчика площею 14,0 м2, частині майданчика димової труби котельні Інгульської шахти площею 3,0 м2 за адресою: Кіровоградська
обл., Кіровоградський р-н, с. Неопалимівка, що перебувають на балансі державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», вартість робіт –
1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

нежитлових приміщеннях двох класів загальною площею 73,4 м2 на цокольному
поверсі семиповерхової будівлі навчального корпусу № 4 за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, що перебувають на балансі Кіровоградського педагогічного університету ім. В. Винниченка, вартість робіт – 1 500,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні;
приміщеннях кабінетів та учбових аудиторій загальною площею 152,8 м2 на
другому, третьому та п’ятому поверхах п’ятиповерхової будівлі навчального корпусу № 5 за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, що перебувають на балансі
Кіровоградського педагогічного університету ім. В. Винниченка, вартість робіт –
1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
приміщеннях аудиторій загальною площею 61,6 м 2 на п’ятому поверсі
п’ятиповерхової будівлі навчального корпусу № 5 за адресою: м. Кіровоград,
вул. Шевченка, 1, що перебувають на балансі Кіровоградського педагогічного
університету ім. В. Винниченка, вартість робіт – 1 500,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні;
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ»
по об’єкту оренди – нежитлових приміщеннях загальною площею 757,3 м2 на
першому та другому поверхах будівлі за адресою: м. Кіровоград, вул. Жовтневої
революції, 14, що перебувають на балансі Кіровоградського державного будинку
художньої та технічної творчості, вартість робіт – 2 800,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 днів;
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єктах оренди:
частині приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 2
за адресою: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 10, що перебуває на балансі
Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, вартість
робіт – 800,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
частині приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 3
за адресою: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 4, що перебуває на балансі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, вартість
робіт – 800,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
нежитловому приміщенню площею 80,2 м2 у підвальному приміщенні адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській області, вартість робіт – 1 600,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
ТОВ «Експертне Бюро» по об’єктах оренди:
частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу Смолінської шахти за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, що перебуває на балансі державного підприємства
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат», вартість робіт – 1 500,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 днів;
частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу Смолінської шахти за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Олексіївка, вул. Шахтарська, 1, що перебуває на балансі
державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», вартість
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у споруді прохідної «огорожа
Ш, Ю» Інгульської шахти за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н,
с. Неопалимівка, що перебуває на балансі державного підприємства «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат», вартість робіт – 1 300,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 днів;
частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у споруді прохідної «огорожа
Ш, Ю» Інгульської шахти за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н,
с. Неопалимівка, що перебуває на балансі державного підприємства «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат», вартість робіт – 1 300,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 31.05.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частини приміщень другого поверху будівлі «Ратуша»,
1811 рік, пам’ятки архітектури національного значення, охоронний номер 638, поз.
(2-16), (2-18) – (2-28), ХІ, ХІІІ, загальною площею 261,7 м2 та частки площ спільного користування площею 9,8 м2, поз. VІІІ за адресою: пл. Ринок, 1, м. Бережани, Бережанський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного
історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, визнано Тернопільську торговопромислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частини приміщення прохідної під літ. Д, поз. 1-2, площею 8,6 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі
Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано Приватне підприємство «Аргумент». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 160,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: нежитлових приміщень гаража літера «Б» загальною
площею 44,28 м2 за адресою: вул. Шолом Алейхема, 19, м. Збараж, Збаразький
р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Тернопільській області, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна з метою продовження договору оренди. Вартість
виконання робіт з оцінки – 1 450,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частини нежитлового приміщення поз. 2-7, площею
29,7 м2 другого поверху будівлі літ. А відділу статистики у Борщівському районі
за адресою: вул. Степана Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська обл., що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області, визнано Приватне підприємство «Аргумент». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 360,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: окремого індивідуально визначеного майна – колишнього протирадіаційного сховища загальною площею 574,9 м2, у складі: Г-Пд-1
вхід в підвал – 23,7 м2, ІІ тамбур – 4,8 м2, ІІІ приміщення – 323,1 м2, ІV умивальник –
8,4 м2, V туалет – 10,9 м2, VІ туалет – 10,5 м2, VІІ умивальник – 8,1 м2, VІІІ приміщення – 14,7 м2, ІХ приміщення – 14,3 м2, Х кладова – 1,7 м2, ХІ кладова – 31,7 м2, ХІІ
коридор – 3,8 м2, ХІІІ приміщення – 1,6 м2, ХІV сходи – 2,9 м2, ХV коридор – 2,3 м2,
ХVІ електрощитова – 14,0 м2, ХVІІ коридор – 5,2 м2, ХVІІІ дизельна – 30,3 м2, ХІХ
пункт управління – 14,6 м2, ХХ вхід – 24,5 м2, ХХХVІІ приміщення – 1,9 м2, ХХХVІІІ
вихід – 21,9 м2, яке не увійшло до статутного капіталу ТДВ «Галія», але залишилося на його балансі, за адресою: вул. Ю. Опільського, 1, м. Тернопіль визнано ТОВ
фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частини нежитлових приміщень будівлі їдальні літ. «Б»
загальною площею 177,08 м2 за адресою: вул. Валова, 11, м. Тернопіль, що перебуває на балансі ліквідаційної комісії Управління Міністерства внутрішніх справ України
в Тернопільській області визнано Тернопільську торгово-промислову палату. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 500,00 грн,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: необоротних активів, переданих в оренду, та майна,
набутого під час оренди за державні кошти, цілісного майнового комплексу структурного підрозділу (горілчаний цех) Новосілківського спиртзаводу за адресою: с.
Новосілка, Підволочиський р-н, Тернопільська обл., що перебувають на балансі
Товариства з додатковою відповідальністю «Шустов-спирт», визнано ТОВ фірма
«Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 7 000,0 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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 02.06.2016
1. Приміщення на 3-му поверсі спортивного комплексу «Сокіл» площею 16,9 м2.
Адреса: вул. Смілянська, 78, м. Черкаси. Балансоутримувач: ДП НВК «Фотоприлад», Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ
«Універсальна». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг –
2 000,00 грн.
2. Будинок цегляний на території пляжної зони ДОТ «Лісова казка» площею
84,3 м2. Адреса: с. Чапаєвка, Золотоніський р-н, Черкаська обл. Балансоутримувач: ДП НВК «Фотоприлад», Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 3 календарних
дні, вартість послуг – 2 000,00 грн.
3. Частина нежитлового приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі
загальною площею 1,0 м2. Адреса: пл. Миру, 33, смт Лисянка, Черкаська обл. Балансоутримувач: Управління ДКС України у Лисянському районі Черкаської області
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 400,00 грн.
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Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Нежитлове приміщення площею 9,45 м2 на першому поверсі будівлі
ФОП Крававтовокзалу «Київ», за адресою: м. Київ, просп. Науки, 1/2, на балансі цов О. І.
ДП «Київпассервіс»
Нежитлове приміщення площею 1162,0 м2 за адресою:
ФОП Чебаков О. І.
Київська обл., м. Бровари, вул. Горького, 1, на балансі УВТО
КП «Кіровгеологія»
2
Нежитлове приміщення площею 31,4 м , за адресою: Київська обл.,
ФОП Мазур В. О.
м. Миронівка, вул. Леніна, 54, на балансі Київської обласної дирекції
УДППЗ «Укрпошта»
2
Нежитлове приміщення площею 35,0 м , за адресою:
ФОП Гундарева А. О.
Київська обл., м. Бровари, вул. Горького, 1, на балансі УВТО
КП «Кіровгеологія»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
Нежитлове приміщення (інв. 1000001) площею 10,2 м2, за адресою:
ФОП ГундареКиївська обл., смт Згурівка, вул. Українська, 13б, на балансі Київської ва А. О.
обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
Приміщення № 53 площею 42,6 м2 на 2-му поверсі адміністративноФОП Гундарева А. О.
виробничої будівлі ЦЗС (інв. № 15035), за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Частина бетонованого майданчика площею 16 790,0 м2 біля будівлі
ФОП Гундарева А. О.
«Сховище відпрацьованого ядерного палива» (СВЯП) (інв. № 8233),
за адресою: Київська обл., м. Прип’ять, проммайданчик ЧАЕС, на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»
Приміщення № 172 та частина приміщення № 226 на 3-му поверсі
ТОВ ТД Ріел
пасажирського термінала «D» площею 315,0 м2, за адресою: Київська тер-Україна
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Майданчики (інв. № 37207059, № 37207060, № 37207061, № 37207062, ФОП Гундарева А. О.
№ 37207063, № 37207064) загальною площею 684,0 м2, за адресою:
Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, просп. Червоноармійців, 2,
на балансі ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад»
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СОД – переможець
конкурсу

41,3

м. Київ, просп. ПереТОВ «Сарос»
моги, 14
44,07 м. Київ, вул. Володимир- ТОВ «Українські інноваська, 2
ційні консультанти»
22,4

м. Київ, просп. Повітрофлотський, 39/1
140,0 м. Київ, просп. Повітрофлотський, 39/1
5,0
м. Київ, вул. М. Кривоноса, 2а
20,7 м. Київ, бульв. Дружби
Народів, 28
30,7 м. Київ, просп. Комарова, 1
17,0 м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
25,53 м. Київ, вул. Гарматна, 2

м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
11
15,0 м. Київ, вул. Вавілових, 13
12
80,8 м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
13
436,7 м. Київ, вул. І. Франка, 26а
14
69,5 м. Київ, вул. Тростянецька, 47
15
585,7 м. Київ, бульв. Л. Українки, 26
16 Частина нежитлового 3,0
м. Київ, вул. Ломоноприміщення
сова, 67
17 Частина нежитлового 4,0
м. Київ, вул. Ломоноприміщення
сова, 65
18 Частина нежитлового 2,0
м. Київ, вул. Ломоноприміщення
сова, 63
19 Частина нежитлового 2,0
м. Київ, вул. Г. Родимприміщення
цева, 3
20 Частина нежитлового 2,0
м. Київ, вул. Г. Родимприміщення
цева, 1
21 Частина нежитлового 3,0
м. Київ, вул. Бурмисприміщення
тенка, 4
22 Частина даху та тех- 10,0 м. Київ, вул. Б.Хмельнічного поверху
(у т.ч. ницького, 8/16
5,0 та
5,0)
23 Нежитлове при144,8 м. Київ, просп. Голосіївміщення
ський, 50
24 Нежитлове при154,0 м. Київ, вул. Старосільміщення
ська, 2
25 Частина нежитлового 97,5 м. Київ, вул. Ніжинприміщення
ська, 29 Є
26 Частина даху та тех- 6,0 (у м. Київ, вул. Володимирнічного поверху
т.ч. ська, 72
2,0 та
4,0)
27 Частина нежитлового 149,5 м. Київ, вул. Федороприміщення
ва, 12
28 Частина нежитлового 3,0
м. Київ, вул. Бориспільприміщення
ська, 5
29 Нежитлове при18,0 м. Київ, вул. Бударіна, 3
міщення
30 Нежитлове при18,0 м. Київ, вул. Леніна, 4
міщення
31 Частина нежитлового 94,8 м. Київ, вул. Горькоприміщення
го, 152

Над номером працювали:
(видавнича підготовка)

5
5

5

Вартість виконання робіт, грн
Строк виконання
робіт, днів
3 000,00
3 000,00
3 000,00

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 06.06.2016

5

6 000,00

1

Назва об’єкта

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, який буде залучений до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 07.06.2016
Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки по об’єкту приватизації – сауні площею 51,7 м2 за адресою: м. Київ, вул. Білецького, 34 (літера В) – ПП «Гарант-експерт». Вартість робіт –
3000,00 грн, термін виконання – 4 календарних дні.

4

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 09.06.2016

№
з/п

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 02.06.2016
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки
державного майна: частини нежитлового приміщення, площею 1,0 м2 за адресою:
просп. Першотравневий, 27, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського
національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка, з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 810,00 грн, строк виконання
робіт – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна: дитячого садка та будівлі АХЧ
до дитячого садка за адресою: с. Святилівка, Глобинський р-н, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі ПАТ «Полтаварибгосп», з метою визначення розміру
збитків, завданих державі. Вартість виконаних робіт – 1 163,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на проведення оцінки державного майна: об’єкта державної власності групи А – будівлі адміністративного корпусу загальною площею 453,4 м2 за адресою:
вул. Спаська, 10, м. Полтава, що обліковується на балансі ПАТ «Полтавакондитер»,
з метою визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 1 600,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

3

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
Частина нежитлового приміщення площею 20,0 м2, за адре- ФОП Гундарева А. О.
сою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 13а,
на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
Частина нежитлового приміщення площею 18,48 м2,
ФОП Гундарева А. О.
за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 13а, на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ
«Укрпошта»
Майданчик № 3 площею 21,6 м2, за адресою: Київська
ТОВ «Українські
обл., м. Переяслав-Хмельницький, просп. Червоноармійців, інноваційні консуль2, на балансі ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад»
танти»
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
Частина бетонованого майданчика площею 35, 0 м2 біля
ФОП Гундарева А. О.
труби промислово-опалювальної котельні (ПОК) за адресою: Київська обл., м. Прип’ять, проммайданчик ЧАЕС, на
балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»

ТОВ «Європейський центр
консалтингу та
оцінки»
ТОВ «Європейський центр
консалтингу та
оцінки»
ТОВ «Європейський центр
консалтингу та
оцінки»

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки, що відбувся 10.06.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський аукціонний центр» для
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення
площею 2,8 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку за адресою: м. Кіровоград,
вул. Жовтневої революції, 68, що перебуває на балансі державного навчального
закладу «Кіровоградський професійний ліцей імені Героя Радянського Союзу О. С.
Єгорова». Вартість робіт – 1000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

3

7

10 Приміщення № 93 та № 94 площею 29,1 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D», за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
11 Приміщення № 175 та № 176 та частини приміщення № 226 площею
45,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D», за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», на
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
12 Приміщення № 6 та № 7 площею 32,6 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D», за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль»

2

3

6

Переможець
конкурсу

Назва об’єкта

1

4

5

№
з/п

№
Плоз/п Назва об’єкта оцінки ща, м2 Адреса об’єкта оцінки

3

4

3 000,00

3

16 000,00 3 300,00

2

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Нежитлове приміщення площею 34,0 м2 за адресою: Київ- ФОП Гундарева А. О.
ська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.
Г. Сковороди»
Літні будинки літери 1, 3, 6, 8, 9, 11, 15, 18, 20, 21, 24, 26, ПАТ Державна акціо
29, 31, 35, 38, 39, 41, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, нерна компанія
за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби,
«Національна мережа
на балансі КСП «Нова Україна»
аукціонних центрів»
Нежитлове приміщення № 12 на 1-му поверсі бізнес-центру ТОВ «ІВ ГРУП»
вантажного термінала площею 15,0 м2, за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Частина твердого покриття біля перону S площею 72,0 м2, ФОП Чебаков Олекза адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародсій Іванович
ний аеропорт «Бориспіль», на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
Нежитлове приміщення № 91 на 1-му поверсі бізнес-центру ТОВ «Українські
вантажного термінала площею 24,9 м2, за адресою: Київська інноваційні консульобл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», танти»
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Будівлі, споруди (8 одиниць) площею 2 274 м2 та обладнан- ТОВ «Європейський
ня (88 одиниць), за адресою: Київська обл., м. Васильків, центр консалтингу та
вул. Шевченка, 15
оцінки»

3 300,00 3 175,00 3 180,00

1

Переможець конкурсу

Назва об’єкта

Вартість
виконання
робіт, грн
Строк виконання робіт,
днів

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об`єктів оренди, що відбувся 02.06.2016
№
з/п

Продовження таблиці

5

Вартість виконання робіт, грн
Строк виконання
робіт, днів
1 200,00
1 150,00

900,00

1 200,00

1 000,00

1 Частина приміщення загальною та корисною площею 68,21 м2 першого ФОП
поверху навчального корпусу, на балансі Богородчанського професійно- Тарного будівельного ліцею, за адресою: Івано-Франківська область, смт Бо- польський
городчани, вул. Шевченка, 59. Визначення ринкової вартості об’єкта
Анатолій
оренди для продовження договору оренди
Пилипович
2 Нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 110,2 м2 ФОП Тарноу будівлі, на балансі Інституту права та післядипломної освіти Мініспольський
терства юстиції України, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Лесі
Анатолій
Українки, 4. Визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення Пилипович
договору оренди
3 Частина приміщення адміністративного лабораторно-виробничого корпусу ТОВ «Екаплощею 174,7 м2, на балансі Івано-Франківського обласного управління
Захід»
водних ресурсів, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23а. Визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
4 Приміщення загальною площею 44,4 м2 на 1-му поверсі в будівлі, на
ТОВ «Екабалансі Вищого професійного училища № 13 м. Івано-Франківська,
Захід»
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна,10а. Визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
5 Частина приміщення загальною площею 139,3 м2 навчального корпусу, на ТОВ «Інвесбалансі Богородчанського професійного будівельного ліцею, за адресою: тиційна група
Івано-Франківська обл., смт Богородчани, вул. Шевченка, 59. Визначення «Захід»
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
6 Частина нежитлового приміщення № 2 (тиру) загальною площею 24,8 м2 ТОВ «Екаодноповерхової будівлі, на балансі Вищого професійного училища № 13 Захід»
м. Івано-Франківська, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 10а.
Визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
7 Приміщення загальною площею 17 м2 адміністративної будівлі, на балансі ТОВ «ІнвесІвано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Івано-Фран тиційна група
ківська обл., Волинський р-н, смт Вигода, вул. Д. Галицького, 73. Визна- «Захід»
чення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди

850,00

Переможець
конкурсу

1 300,00

Назва об’єкта оцінки,
мета проведення оцінки

2 900,00

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про результати конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 09.06.2016
Для проведення незалежної оцінки:
цегляної димової труби котельні висотою 45 м та облаштованої площадки
площею 40,0 м2 (місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве,
вул. Духновича, 89) з метою продовження договору оренди переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг – 2300 грн, термін виконання – до 5 днів;

№
з/п

3 200,00

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 06.06.2016
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
63,4 м2, розташовані на першому поверсі гуртожитку № 3 університету. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Донбаський
державний педагогічний університет» (ЄДРПОУ 38177113) за адресою: 84116,
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 17. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки – 31.03.2016. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 2100 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
86,8 м2 першого поверху адміністративної будівлі. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1»
(ЄДРПОУ 34032208) за адресою: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, 16а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі
його в оренду. Дата оцінки – 31.05.2016. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс».
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2100 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 65,7 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Маріупольський професійній ліцей (ЄДРПОУ
2542774) за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Приморська, 1, 1-й поверх. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки – 30.04.2016. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2100 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 08.06.2016

3 250,00

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 06.06.2016
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Аксіома» по об’єктах:
нежитлових приміщеннях першого поверху двоповерхової адмінбудівлі площею
34,3 м2, що перебуває на балансі ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр
«Чернігів», за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 61 (мета проведення
оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт
з оцінки – 2 140,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
частині нежитлового приміщення площею 3,0 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі учбового корпусу № 2, що перебуває на балансі Ніжинського
державного університету імені М. Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Кропив’янського, 2 (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості
для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 2 490,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитловому приміщенню столярної майстерні площею 101,9 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства «Прилуцьке лісове господарство»,
за адресою: 16700, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Леніна, 239 (мета проведення
оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт
з оцінки – 2 490,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
адміністративній будівлі площею 670,5 м2, що перебуває на балансі РВ ФДМУ
по Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, просп Миру, 145 (мета проведення
оцінки: визначення вартості для цілей бухгалтерського обліку, вартість виконання
робіт з оцінки – 2 990,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна),
нежитловому приміщенню загальною площею 23,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі навчального корпусу № 20, що перебуває на балансі Чернігівського
національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, просп. Миру,
44 (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 1 955,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлових приміщеннях площею 161,0 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Бахмацькому районі Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Соборності, 31 (мета проведення оцінки – визначення
відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 2 415,00
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
нежитловому приміщенню площею 30,3 м2 першого поверху двоповерхової
будівлі, що перебуває на балансі Філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс»,
за адресою: 14029, м. Чернігів, вул. Авіаторів, 19 (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки –
2 200,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
частині нежитлового приміщення площею 3,0 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі учбового корпусу № 2, що перебуває на балансі Ніжинського
державного університету імені М. Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Кропив’янського, 2 (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості
для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 2 500,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нагульному ставу № 2, роздільній дамбі 1-2 ставів, повеневому водоскиду,
донному водовипуску роздільної дамби, водозабірному спорудженню, огороджувальній дамбі 2-го ставу, повеневому водоскиду 2-го ставу, греблі Білошапки-Б.
Рудка, перепускному спорудженню, причалу нагульного ставу № 2, донному водовипуску ставу № 2, рибоуловлювачу ставу № 1, нагульному ставу № 1, скидному
каналу ставу № 1, контурній дамбі ставу № 1, причалу ставу № 1, виросному ставу (132 га), зимувальному ставу (6 га), що перебувають на балансі ДП «Укрриба»,
за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Білошапки (мета проведення
оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт
з оцінки – 6 000,00 грн, строк – 12 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єктах:
нежитловому вбудованому приміщенню площею 22,1 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі навчального корпусу № 5, що перебуває на балансі Ніжинського
державного університету імені М. Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Кропив’янського, 2 (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для
цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
майстерні з тваринництва (свинарник) площею 792,8 м2 та складу-майстерні
площею 300,7 м2, що перебувають на балансі ДНЗ «Ніжинський професійний
аграрний ліцей Чернігівської області», за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський
р-н, с. Кунашівка, вул. Степова, 14 (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 3 200,00 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна);
ФОП Волченкову О. С. по об’єктах:
частині нежитлового приміщення площею 3,0 м2 будівлі адміністративноучбового корпусу, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський
агротехнічний інститут», за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка,
10 (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди,
вартість виконання робіт з оцінки – 2 300,00 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитловому приміщенню площею 21,2 м2 на другому поверсі двоповерхової
частини учбового корпусу, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової», за адресою: Чернігівська
обл., м. Бобровиця, вул. Чернігівська, 19 (мета проведення оцінки – визначення
відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 2 500,00
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна).

частини вбудованого приміщення (поз.18 за планом) площею 6,49 м2 на першому поверсі адмінбудинку (літ. «А») відділення «Чоп» філії УДП «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» (місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», 2) з метою продовження договору оренди
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт-Центр»
на таких умовах: вартість послуг – 1850 грн, термін виконання – до 5 днів.

Вартість виконання робіт, грн
Строк виконання
робіт, днів

4. Частина вбудованих приміщень виробничо-господарського призначення
митного поста «Сміла» Черкаської митниці ДФС площею 79,2 м2. Адреса: просп.
Шевченка, 64, м. Звенигородка, Черкаська обл. Балансоутримувач: ДФС України
та в оперативному управлінні (користуванні) Черкаської митниці ДФС. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін
виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 2 000,00 грн.
5. Нежитлове приміщення першого поверху двоповерхової адміністративної будівлі площею 40,2 м2. Адреса: вул. Шевченка, 6, м. Канів, Черкаська обл.
Балансоутримувач: Територіальне управління ДСА України у Черкаській області.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ
«Контакт-Сервіс». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 2 100,00 грн.
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Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049069

Тел. редакції: (044) 200-36-58, тел./факс 200-33-77, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua
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